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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  Alexander Verweij Svensson 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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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/16

Datum 3 februari 2021

Riskanalys och revisionsplan 2021

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

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en 
förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för distribution till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Under 2021 kommer ingen av de fördjupade granskningarna särskilt riktas mot 
kultur- och fritidsnämnden. De fördjupade granskningarna 2021 kommer avse

- Systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen

- Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot förtroendevalda och 
tjänstemän 

- Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor

Nämnden kommer troligen inte heller direkt beröras av den uppföljning av 2019-års 
granskningar som ska göras och som avser

- Granskning av bygglov

- Granskning av avyttring av inventarier

- Granskning av kostenheten

- Uppföljning skolresultat

- Intern kontroll
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- Färdtjänst

Grundläggande granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning 
kommer beröra styrelse och samtliga nämnder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-03

Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla_förkortad version, handlingsid, 
Kfn 2021.35

Revisorerna § 4/2021, Riskanalys och revisionsplan 2021. Handlingsid: Kfn 2021.36

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 4 Dnr KS 2020/215

Riskanalys och revisionsplan 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 
2021 samt vad som ligger till grund för valet av granskningar. 
Revisionsplanen och valet av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen 
på den grundläggande granskning som genomförts 2020 av kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de 
samma.
Revisorerna beslutade den 10 december 2020, Rev § 60/2020, att 
återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan för 2021 till KPMG 
AB. Det beslutades att ärendet skulle behandlas på nytt på dagens 
sammanträde och KPMG AB fick också i uppdrag att utarbeta förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som planeras att 
genomföras under 2021. KPMG har till dagens sammanträde bifogat en 
uppdaterad riskanalys och revisionsplan för 2021 samt förslag till 
projektbeskrivningar enligt beslutet den 10 december.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.xxx

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12, handlingsid: 
Ks 2021.111
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla, handlingsid: Ks 
2021.109
PP Granskning av fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.112
Granskning av otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän, 
handlingsid: Ks 2021.113
PP Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2021.108
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version, 
handlingsid: Ks 2021.110

Tidigare behandling
2020-12-10: Revisorerna § 60/2020
Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Ks 2020.3928

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna beslutar enligt förslag till 
beslut men dessutom ger KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad 
version av revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder och att den förenklade versionen 
ingår i dagens beslut eftersom det är utvalda delar av den fullständiga 
revisionsplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Ulla-Christina Lindberg föreslår vidare att projektplanen för granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg ska kompletteras med 
frågor gällande covid-19 pandemin och införandet av heltid som norm.

Slutligen föreslår Ulla-Christina Lindberg att man ger KPMG AB i uppdrag 
att till nästa sammanträde den 17 februari presentera en projektplan gällande 
uppföljningen av 2019-års granskningar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt 
förslag till beslut samt enligt Ulla-Christina Lindbergs tilläggsförslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
KPMG AB, Ida Brorsson
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Tomelilla kommuns
revisorer
Riskanalys och revisionsplan 2021
FASTSTÄLLD 2021-01-19
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte 
kapitel. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av 
god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 
revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer 
enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i 
de juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig 
om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I enlighet 
med KL prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett årligt 
anslag. För revisorerna gäller ett av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med 
kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnderna. 
Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. Revisorerna 
fortbildar sig bl.a. genom riktade utbildningsinsatser, studiebesök, 
deltagande i seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra 
kommuner och Regioner.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 
uppdelad i fyra delar – planera, granska, bedöma och avrapportera. 
Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de 
granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.
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Revisorernas uppdrag forts

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer/revisorer 
och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i kommunalförbund 
och finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har 
betydelse för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. 
hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i 
form av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar 
ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som 
individuellt för enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är 
utgångspunkten.
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Revisionsplan 2021
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Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och 
väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd omvärldsanalys, riskanalys, grundläggande 
granskning av nämnder och styrelse och resultaten av tidigare granskningar m.m. 

Revisionsplan år 2021

Granskning Ansvarig nämnd

1. Granskning av delårsrapport Samtliga

2. Granskning av årsredovisning Samtliga 

3. Grundläggande granskning av nämnder och styrelse Samtliga

4. Uppföljning av 2019 års granskningar Berörda nämnder

5. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorg

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden

6. Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
familjenämnden och byggnadsnämnden

7. Granskning av fastighetsunderhåll samt underhåll av 
grönytor

Samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2020/46

Datum 8 februari 2021

Ordförandebeslut angående ytterligare 
öppning 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 5 februari 2021 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att från den 8 februari 
2021 åter öppna Soffta fritidsgårds inomhusverksamhet för barn födda 2003 eller 
senare, men att det ska ske i mindre grupper.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutade också, med stöd av 
kommunallagen 6 § 39, att delegera till verksamhetschef Niklas Sommelius att fatta 
beslut om anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och myndigheternas 
rekommendationer gällande covid-19. Nämnden ska informeras om sådana 
eventuella beslut på nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-08
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Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av 
Covid-19 signerat, handlingsid: Kfn 2021.53

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

  

Handläggare:   
Titel:  
E-post:  
Telefon:  
Mobil:  
 

Diarienummer:   
 
Datum  

 

Ordförandebeslut angående ytterligare öppning 
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 8 februari 2021 
åter öppna Soffta fritidsgårds inomhusverksamheten för barn födda 2003 eller 
senare, men det sker i mindre grupper. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar också, med stöd av 
kommunallagen 6 kap § 39, att delegera till verksamhetschef Niklas Sommelius 
att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och 
myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. 

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.  

 

Med anledning av covid-19 och den rådande situationen i Sverige presenterade 
regeringen den 18 december 2020 ett antal skärpta åtgärder för att stoppa 
smittspridningen i samhället. En av dessa åtgärder var att ”all verksamhet som 
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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 hade kommunstyrelsens arbetsutskott, 
tillsammans med berörda i kommunens ledningsgrupp, ett digitalt sammanträde 
för att diskutera vilka åtgärder som behövde vidtas i Tomelilla kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderade kultur- och fritidsnämndens 
ordförande att besluta 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. 

 

Den 21 januari 2021 meddelade regeringen att kommunerna borde återuppta 
verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Sådana aktiviteter, 
såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, 
som kunde genomföras utan ökad risk för smittspridning, borde fortgå i så stor 
utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kunde följas. Ett 
sådant beslut fattades den 22 januari 2021 som ordförandebeslut och detta 
informerades kultur- och fritidsnämnden om den 26 januari 2021. 

 

Den 4 februari 2021 återkom regeringen med förlängda restriktioner men 
uttalade att ”det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för 
barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. Detta 
gäller nu även aktiviteter för gymnasieungdomar.” 

 

Med anledning av detta fattar jag härmed beslut om att från den 8 februari 2021 
åter öppna Soffta fritidsgårds inomhusverksamheten för barn födda 2003 eller 
senare, men det sker i mindre grupper. Verksamheten inom kulturskolan och 
simskolan fortsätter som tidigare för barn födda 2005 eller senare.    

 

Med anledning av att regeringen och myndigheterna kommer med nya 
restriktioner, rekommendationer och råd allt eftersom pandemin förändras och 
det därför krävs nya kommunala beslut, delegerar jag till verksamhetschef Niklas 
Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån regeringens 
och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. Samtliga beslut som 
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fattas med anledning av denna delegation ska samhällsbyggnadsnämnden 
informeras om på nästkommande sammanträde. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är svårt i dagsläget att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser beslutet 
kommer att innebära. 

 

Barnperspektivet 
Detta beslut är positivt för barn och ungdomar födda 2002-2004, samtidigt är 
smittspridningen i samhället fortsatt allvarlig.  

 

Miljöperspektivet 
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij 
Svensson, 5 februari 2021. 

 

  

 

 

Alexander Verweij Svensson (M) 

Ordförande kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kultur- och fritidsnämnden som information 

Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande kultur- och fritidsnämnden: Alexander
Verweij Svensson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: ALEXANDER VERWEIJ SVENSSON
Date: 2021-02-05 17:44:38
BankID refno:  19fe721a-7d88-4f76-a77b-0f21689f4e7b
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kultur- och fritidsnämmden

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

Diarienummer: KFN 2021/17

Datum 8 februari 2021

Nulägeskarta för målprocessen 2022

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

Ärendebeskrivning
En nulägeskarta ska årligen utarbetas inför nämndens mål- och budgetprocess.  

Nulägeskartan är en sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som de 
lämnar till nämnden/styrelsen. Syftet är att ge ett stöd för de förtroendevalda i att 
förstå verksamhetens utmaningar och möjligheter. Verksamhetschefen ansvarar för 
innehållet.

Ekonomiska konsekvenser
Att presentera nulägeskartan för nämnden får 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.
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Uppföljning
Verksamhetens nulägeskarta kommer följas upp årligen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-08

Nulägeskarta för målprocessen 2022, handlingsid: Kfn 2021.81

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Nämndens uppdrag
Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom kultur, fritid, 
bibliotek och 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.

 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
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 Svara för ärenden enligt lotterilagen

 Svara för att kommunens har en utsmyckningsplan

 Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt 
verksamhetsområde
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Nämndens mål och specifika uppdrag

Nämndens mål 2021

Hållbar utveckling
Nämndsmål
Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Delaktighet och egenmakt
Nämndsmål
Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin 
vardag
Antal besökare i kulturhuset ska öka.

Trygghet och hälsa
Nämndsmål
Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa
Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.

Specifika uppdrag
 När fler personer upptäcker att de kan lära sig spela instrument via youtube eller andra digitala 

tjänster måste kulturskolan fundera på hur de ska kunna attrahera barn och ungdomar att 
komma till sin verksamhet.

 Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering inom 
projektet ”Stärkta bibliotek

 Arbetet med digitalisering fortsätter för att biblioteken ska ligga i framkant när det gäller den 
digitala utvecklingen.
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Vår samlade analys av nämndens nuläge
Utbudet i våra verksamheter bör 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 och delaktighet på både verksamhet 
och lokaler.

När fler personer upptäcker att de kan lära sig spela instrument via youtube eller andra 
digitala tjänster måste kulturskolan fundera på hur de ska kunna attrahera barn och 
ungdomar att komma till sin verksamhet.

Arbetet med digitalisering fortsätter, utöka andelen e-tjänster inom biblioteksverksamheten, 
efterfrågan ökar och verksamheten måste därmed se över fördelningen av resurser för att 
kunna möta efterfrågan. Biblioteket har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda tekniken 
och att tillgängliggöra denna för våra användare. Kompetensutveckling krävs för 
personalen ska känna sig trygga att hantera den digitala utvecklingen.

Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering 
inom projektet ”Stärkta bibliotek”.

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är 
beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för 
utställningar och för konstnärers medverkan. Under kommande år måste därför 
ersättningsnivåerna justeras uppåt för att konsthallen inte ska halka efter i konkurrensen 
om konstnärerna och för att bibehålla sitt goda rykte.
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Behoven hos de vi finns till för
 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
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Verksamhetens resultat - nyckeltal/data

Våra starkaste resultat
- Meröppna bibliotek

- Lokaler såsom kulturhuset och Soffta

Våra svagaste resultat
- Rekrytering av personal

- Tillgång till lokaler för kulturskolan

Nyckeltal/mätare - Resultat
Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020
Antal besökare på bibliotek (kundnöjdhet) 71933 70983 57402

Antal besökare på kulturhuset 84471 80669 57807

Antal besök på Soffta 0 5086 6511

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-
17 på vardagar, timmar/vecka (-2017) ID: U09403

0 0 60
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Verksamhetens största utmaningar
En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en idag 
utbudsverksamhet där kommunens tjänster först och främst produceras och erbjuds vad 
som passar utifrån kommunens perspektiv till en efterfrågeverksamhet där tjänsterna 
produceras när medborgarna vill att de ska produceras. Exempelvis meröppna bibliotek gör 
att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie arbetstid utan under andra 
tidpunkter.

Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för 
digitala kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen är 
hur ska en sådan utveckling ske och vem ska finansiera en sådan utveckling. Kungliga 
biblioteket uttryckte detta som att ”(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte”.

En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och 
ungdomar. Barns läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier. 
Oavsett vilket media som används är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik 
uppmärksammas. Här har biblioteken och skolan en viktig roll att fylla. Kommunen och 
civilsamhället, men kanske också privata näringslivet, bör uppmuntra och stimulera 
läsandet och främja exempelvis ”en läsandets dag” i kommunen precis som det finns 
barnens dag eller liknande.

En utmaning när det gäller Barnkonventionen som har blivit lag under 2020 där 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.

Andra utmaningar är hur ska kulturskolan möta utbudet av digitala tjänster som gör att alla 
kan lära sig spela instrument utan att nyttja kulturskolans musikutbildning.

En annan utmaning är - ungdomsgården ska finnas på en plats där trygghet och 
identifikation och utsuddande av olika markörer möjliggör en gemenskap över ålder. 
Ungdomsgårdens personal måste balansera mellan vuxenauktoritet och 
ungdomsperspektivet. Öppettider och utbud av aktiviteter måste alltid vara i fokus. För att 
kunna hitta på nya idéer krävs uppfinningsförmåga och resurser för att kunna förverkliga 
det. Även små saker som en ny projektor eller bordtennisbord kräver resurser i en stram 
ekonomisk verklighet. Åldern på de som besöker fritidsgården behöver inte vara statisk 
utan här kan kommunen börja fundera om de ungdomar som är över 18 år är en målgrupp 
som behöver en plats för att samtala istället för att driva runt i tätorten.

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är 
beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för 
utställningar och för konstnärers medverkan. Under kommande år bör det eftersträvas att 
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ersättningsnivåerna justeras uppåt för att konsthallen inte ska halka efter i konkurrensen 
om konstnärerna och för att bibehålla sitt goda rykte.

Nyckeltal - Utmaningar
Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020
Antal aktiviteter på kulturskolan 5851 4997

Antal utlån e-böcker 1496 1682 1493

Antal utlån av böcker 87088 86856 78641
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Trender och dess konsekvenser
Demografiska effekter.

Den huvudsakliga förändringen 2023 sker i åldersgruppen 0-12 år. Färre barn kommer att 
påverka föreningslivet och kulturskolan i kommunen. Det är däremot fler äldre ungdomar 
och då är det viktigt att hitta aktiviteter som tilltalar den målgruppen.

Konsekvenser av barnperspektivet

Kortsiktigt har inte en oförändrad budgetram några konsekvenser för barn och ungdomar. 
Däremot är det viktigt att fundera på vilken ram som nämnden ska ha 2023 för att ställa 
om resurser mellan olika åldersgrupper.
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/2

Datum 8 februari 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
02-16

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:

Planeringsdag kl 8-14
Innan dagens sammanträde genomför nämnden sin digitala planeringsdag enligt 
särskilt program. Digital teamsinbjudning för deltagande under hela dagen kommer 
skickas ut av nämndsekreteraren. Eventuella digitala möten i mindre grupper 
kommer skapas under planeringsdagen.  

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

Information från ordförande
Ordförande informerar om införandet av nytt stödsystem till föreningslivet.

32



2 (2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-16

Planeringsdag 16 feb 2021 program, handlingsid: Kfn 2021.82

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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PLANERINGSDAGEN

Dagordning

8-10 Information – Föreläsare från RF-SISU
Idrottens samhällsnytta/idrott och folkhälsa
Viktiga framtidsfrågor
Lokala förutsättningar och utmaningar

10-12 Presentation Nulägeskarta
Målutformning

12-13 Lunch

13-14 Målformulering

14-17 Sammanträde
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KFN 2020/46

Datum 9 februari 2021

Tjänsteskrivelse delegering till 
samhällsbyggnadschef med anledning av 
covid-19

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar delegera till verksamhetschef Niklas Sommelius 
att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och 
myndigheternas rekommendationer gällande covid-19.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att regeringen och myndigheterna kommer med nya restriktioner, 
rekommendationer och råd allt eftersom pandemin förändras och det därför krävs 
nya kommunala beslut, bör kultur- och fritidsnämnden delegera till verksamhetschef 
Niklas Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån 
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. Samtliga 
beslut som fattas med anledning av denna delegation ska kultur- och fritidsnämnden 
informeras om på nästkommande sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Viss besparing av tid kan göras genom att samhällsbyggnadschefen kan fatta besluten 
istället för att det ska krävas ordförandebeslut vid varje tillfälle.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.
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Uppföljning
Samtliga beslut som fattas med anledning av denna delegation ska kultur- och 
fritidsnämnden informeras om på nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 9 februari 2021.

Kultur och fritid

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2020/45

Datum 2 februari 2021

Yttrande gällande revisorernas 
uppföljningsgranskning av nämndens 
styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som 
genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för 
år 2020.

Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och beslutade 
att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden 
ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av yttrandena ska framgå vilka 
åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna 
ska vara genomförda.

Den uppföljningsgranskning som berört kultur- och fritidsnämnden avser nämndens 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll 
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Revisorernas sammanfattande bedömning är att kultur- och fritidsnämnden till viss 
del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen 
avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
nämnden yttrar sig enligt följande:
Det är glädjande att förvaltningen och nämnden har arbetat för att höja kvaliteten i 
såväl formalia som i verksamhet och att revisonen uppmärksammar det.

Dock finns det några punkter där revisorerna i sin bedömning riktar kritik som 
förvaltningen inte instämmer med. Det handlar om bristen på målvärden. Målvärden 
ska vara kopplade till hur målet är konstruerat. Om målet är att besöken ska öka så 
mäts detta genom antalet besök. Teoretiskt hade målet kunnat vara ”ska öka med x 
antal eller med x procent”. I nuläget mäter förvaltningen antal besökare. Om det är 
fler besökare än tidigare år så är målet uppfyllt. Revisionen ska granska nämnden och 
inte själva förvaltningen och nämnden beslutar om mål och förvaltningen beslutar 
om mätetal och målvärden.

När det gäller det som revisorerna uttrycker som driftbidrag dvs extern finansiering 
av vår verksamhet är det finansiering som nämnden inte styr över, vilket jag som chef 
har uttryckt till revisionen. Om staten beslutar att minska de ekonomiska medlen till 
kulturområdet eller ändrar förutsättningarna för bidrag kommer det givetvis att 
påverka vår möjlighet att få finansiering. Den verksamhet som sker med uteslutande 
extern finansiering är sårbar och det är alla fullt medvetna om. Förvaltningen förstår 
dock inte revisionen att vad vi skulle analysera mera. Vi är beroende av externa medel 
och att säkerställa kommunalfinansiering för detta när det finns möjlighet till annan 
finansiering vore inte god ekonomisk hushållning. Den kulturverksamhet som är 
beroende av extern finansiering är att betrakta som ”plus kultur”. Den grundläggande 
och huvudsakliga kulturverksamheten har kommunal finansiering som i sig också är 
föremål för förändringar precis som den externa finansieringen.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport 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.
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Uppföljning
Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen eller 
nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2021-02-02

Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar, handlingsid: Kfn 2021.39

Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Kfn 2021.37

SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun. 
Handlingsid: Kfn 2021.38

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 2 Dnr KS 2021/21

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Revisorerna bedömer även att kultur- och fritidsnämnden 
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett 
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas 
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-
01-19 och beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen, 
familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda 
senast 2021-03-10.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.xxx.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.xxx till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast xxx samt till kommunfullmäktige för kännedom.

- (Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.xxx samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn samt Sveriges Radio 
Kristianstad.)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-15, handlingsid: 
Ks 2021.106
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.104
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.105
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Tidigare behandling
2020-09-17: Revisorerna § 35/2020
Uppdrag -Uppföljning av fördjupade granskningar 2018, handlingsid: Ks 
2020.2793

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att styrelse och nämnder ska inkomma 
med yttranden på granskningen senast 2021-03-10 för att revisorerna ska 
kunna beakta dessa vid ansvarsprövningen för 2020 den 24 mars 2021. 
Vidare föreslår Ulla-Christina Lindberg att förslaget att skicka ut 
pressmeddelande för denna granskning tas bort.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom

42



MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen 
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, familjenämnden och vård- och 
omsorgsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata 
utförare. Vi bedömer även att kultur- och fritidsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett antal 
rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas arbetsmiljö fortfarande inte har 
åtgärdats. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2020-01-19 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen, familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens 
och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av yttrandena ska framgå 
vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2020-01-19

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Tomelilla kommuns 
revisorer
Uppföljning av tidigare granskningar – Granskningsrapport 

2021-01-19
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Bakgrund

Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda 
granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Vidare 
avser revisorerna granska huruvida direkta brister som noterats i 
samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om de fyra granskningarna 
har haft någon effekt och huruvida den granskade nämnden har 
vidtagit några åtgärder med anledning av de brister som iakttagits.

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:

- Har nämnden åtgärdat iakttagna brister?

- Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som har 
framförts?

- Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras yttrande?

Granskningen avser följande granskningar som genomfördes 2018: 

- Granskning av kommunens styrning och uppföljning av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare

- Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade 
av EU-medel

- Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll

- Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Revisionskriterier 
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer som 
lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de missiv som 
ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen efter det att 
granskningen kommunicerats. 

Metod
De fyra för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive granskning har 
granskats. Utifrån detta underlag har ett antal frågor upprättats. 
Ansvariga tjänstepersoner har ombetts att besvara ett antal frågor 
rörande vilka åtgärder som vidtagits. Inom ramen för uppföljningen har 
vissa parallella kontroller av lämnade uppgifter genomförts.

Bakgrund, syfte och metod
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Bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen och nämndernas styrning och uppföljning över 

verksamheter som bedrivs av annan än kommunen fungerar i olika grad.
- Kommunstyrelsen visar på flest brister vad gäller styrning och 

uppföljning. Denna bedömning grundas på att avtalen med de privata 
utförarna dels inte reglerar hur kommunstyrelsen ska styra och följa upp 
den avtalade verksamheten dels att avtalen inte säkrar allmänhetens 
insyn i verksamheten. 

- Vidare har det inte skett någon uppföljning av verksamheterna, förutom 
avseende städbolaget.

- Vi anser att det är en brist att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden har utarbetat en plan enlig kommunfullmäktiges 
program.

- Vidare anser vi att såväl kommunstyrelsen som nämnderna bör inför 
upprättandet av den årliga planen genomföra en riskanalys av de 
verksamheter som har lämnats över till privata utförare. Riskanalysen 
bör omfatta en bedömning av vilka risker som finns inom verksamheten 
och vilka konsekvenser som kan inträffa med anledning av riskerna.

- Vidare bedömer vi att det enbart är vård- och omsorgsnämnden som har 
ett system för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att 
verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. Det 
är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för 
övriga verksamheter. 

- Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering.

- Vård- och omsorgsnämnden har upprättat en egen rutin och blankett för 
klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock uppdateras då den inte 
stämmer överens med den befintliga blanketten, samt att adressen som 
hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig.

- Vidare anser vi att det finns brister i återrapporteringen till 
kommunstyrelsen och nämnderna.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen och familjenämnden rekommenderas att 
säkerställa att: 

- att en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp utarbetas

- att det genomförs tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av 
utförarens tjänst

- att det sker en tillräcklig återrapportering avseende privata 
utförare

Därutöver rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att framtida avtal garanterar möjligheten till 
insyn, styrning och uppföljning
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 2018-09-26, § 152)
- Det program som antogs i kommunfullmäktige avseende privata utförare 

började gälla den 1 april 2017, endast avtal som tecknats efter den 1 april 
omfattas av programmet. Avtal som ingåtts tidigare ska så långt det är möjligt 
följas upp enligt programmets intensioner. Av de i rapporten granskade 
avtalen är det endast ett, skolskjuts för särskoleelever, som börjat gälla efter 
april 2017.

- Vård och omsorgsnämnden arbete med privata utförare lyfts fram som ett 
vägledande exempel på hur övriga nämnder kan lägga upp en struktur för 
uppföljning och återrapportering. Förvaltningen instämmer i bedömningen och 
kommer att arbeta för att implementera vård och omsorgsnämndens rutin i 
övriga nämnder och styrelsen i enlighet med programmet för uppföljning av 
privata utförare och därmed följa antagna relevanta styrdokument och riktlinjer 
för upphandling och uppföljning.

- Det innebär att respektive nämnd och styrelse ska:

- Utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 
följas upp

- Genomföra tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av utförarens tjänst

- Säkerställa att tillräcklig återrapportering avseende privata utförare görs till 
respektive nämnd och styrelse

- Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att framtida avtal 
garanterar möjlighet till insyn, styrning och uppföljning. Detta ska göras genom 
att fastställa en övergripande årlig plan för granskningar av verksamhet i privat 
regi samt i övrigt följa gällande styrdokument för uppföljning av privata utförare 
och upphandlingar.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Familjenämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-06-20, § 70)
- Individ- och familjeverksamheten har ingen verksamhet 

som bedrivs av privata utförare och därmed inget behov 
av en plan för uppföljning i nuläget. I det fall någon 
verksamhet framöver skulle bedrivas av privat utförare 
skall de rekommendationer som utarbetats i rapporten 
beaktas och följas.

Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
Vård- och omsorgsnämnden har inte inkommit med svar till 
revisionen. Däremot hanterades granskningen av 
nämnden 2018-05-31, § 60. 
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Vad visar uppföljningen?
- Vård- och omsorgsnämnden: Enligt kvalitetschefen inom stöd 

och omsorg förbinder sig de privata utförarna i avtalet att lämna 
de uppgifter som kommunen efterfrågar. Utföraren ska biträda 
beställaren vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. För 
insyn i verksamheten har beställaren rätt att göra oanmälda 
besök i verksamheten. I avtalet beskrivs även åtgärdsplaner, 
sanktionsmöjligheter samt på vilka grunder avtalet kan hävas.

- Årligen, senast den siste mars, ska en verksamhetsberättelse 
lämnas till vård- och omsorgsnämnden där det framgår hur de 
privata utförarnas arbete med att säkra verksamhetens kvalitet 
löpt under året samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 
som uppnåtts. En halvårsrapport lämnas senast den 20 juli. 

- Utifrån fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
beslutar vård- och omsorgsnämnden om en årlig plan för 
uppföljning. Resultatet redovisas för nämnden. Klagomål och 
händelserapportering från samtliga verksamheter rapporteras till 
nämnden per tertial. 

- Vidare redovisas resultaten av den nationella 
brukarundersökningen för nämnden. 

- I de övergripande nämndsmålen omfattas enligt uppgift både 
egen regi och entreprenad och måluppfyllelsen redovisas årligen 
till nämnden. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Uppföljning i de individuella ärenden görs av vård och 

omsorgs biståndshandläggare som återkopplar resultaten till 
ansvarig utförare. 

- Det finns enligt kvalitetschefen inte en särskild mall för 
riskanalys av de verksamheter som lämnats över till privata 
utförare som används inför upprättande av den årliga 
uppföljningsplanen. Kvalitetschefen uppger däremot att 
resultat från brukarundersökningen och från uppföljningar, 
synpunkter och händelserapportering ligger till grund för den 
årliga uppföljningsplanen. Vidare uppges bruttorisklistan till 
internkontrollen i flera delar även tjäna som riskanalys för 
verksamheter på entreprenad. 

- Vård- och omsorgsnämndens rutin för hantering av 
synpunkter och klagomål uppdaterades 2019-04-23. Av 
rutinen framgår att brukare med e-legitimation kan lämna 
synpunkter på hemsidan och i annat fall via stöd och omsorgs 
synpunktsbroschyr. 
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Vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2020, §

62, ett nytt program för uppföljning av privata utförare. 

- En riskanalys kopplad till städavtalet har inte framarbetats, men 
sedan Coronapandemin startade våren 2020 har enligt uppgift 
ledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
avstämningar varje vecka och vid dessa har leverantörens 
utökade städning av lokalerna bedömts. 

- Av de verksamheter som utförs av privata utförare inom Tomelilla 
kommun har kommunstyrelsen endast ansvar för 
städverksamheten. Det har enligt uppgift inte utarbetats en årlig 
plan för när och på vilket sätt avtalet avseende städning och 
städverksamheten ska följas upp.

- Däremot följs avtalet avseende städning enligt uppgift upp flera 
gånger per år. Dels på övergripande nivå genom ekonomichefen. 
Ekonomichefens uppföljning avseende ekonomi och 
kostnadsutfall sker löpande men inte i form av särredovisning till 
kommunstyrelsen. Dels sker uppföljning på enhetsnivå, till 
exempel mellan städbolaget och en förskola.

- En kommunövergripande rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål har tagits fram och började gälla den 15 januari 2020. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Familjenämnden: Familjenämnden har framarbetat en plan 

för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas (FN 2020-
02-28, § 24). 

- Familjenämnden genomför inte en riskanalys av de 
verksamheter som lämnats över till privata utförare inför 
upprättande av den årliga planen. Familjenämnden hanterar 
enligt uppgift eventuella risker genom de krav som ställs i 
samband med upphandlingen och den uppföljning som 
genomförs med utföraren. 

- En sammantagen bedömning utifrån planens 
uppföljningsområden återrapporteras till familjenämnden. 
Uppföljningen sker dels via formulär som utföraren fyller i, 
vilket följs av möte med utföraren tre gånger per år. 

- Utöver denna formaliserade uppföljning har 
skolskjutssamordnaren dagliga kontakter med utföraren. 
Samordnaren, som arbetar 75 %, har i huvudsaklig 
arbetsuppgift att kontrollera, beställa och föra dialog med 
skolskjutsutföraren.

- Familjenämndens uppföljning av privata utförare skickas till 
kommunstyrelsen för information. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Ett nytt program för uppföljning av privata utförare som syftar till att reglera uppföljning av verksamheten som bedrivs i extern 
regi samt att säkerställa insyn i verksamheten har tagits fram och antagits av fullmäktige. Vidare har kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering framarbetats under 2020. 

- Däremot har kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet ska följas upp, vilket inte är i linje med 
fullmäktiges program. Vidare har en riskanalys kopplat till städavtalet inte genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske 
löpande både på övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering till kommunstyrelsen avseende 
avtalsuppföljning löpande sker avseende ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning. 

- Familjenämnden har framarbetat en plan för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas. Däremot genomför nämnden inte en 
riskanalys inför upprättande av planen. Verksamheten följs upp tre gånger per år genom formulär och möten med utföraren. En 
sammantagen bedömning utifrån genomförd granskning återrapporteras till familjenämnden.

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av privata utförare, i linje med fullmäktiges program. 
Avseende upprättande av riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, händelserapportering m.m. ligger till
grund för uppföljningsplanen. Årligen lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård- och omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika 
rutinen för hantering av synpunkter och klagomål.  

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare
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Bedömningar från granskningen 2018
- Det är positivt att kommunstyrelsen har tagit fram kommunala strategier 

och policys för kommunens EU-arbete. Strategierna, som antogs i maj 
2014, används visserligen som en övergripande strategi för kommunens 
arbete med EU-projekt och EU-finansiering men det är en brist att 
strategierna inte är allmänt kända bland alla projektägare och tjänstemän 
som är involverade i EU-projekt. 

- Vi menar att strategierna bör få större betydelse i arbetet, och om det 
behövs uppdateras för att kunna fylla rollen som styrande dokument.

- Vi menar att det i dagsläget sker ett gediget och strukturerat arbete kring 
att fånga upp aktuella projektidéer för EU-finansiering samt att stötta 
projektägare som driver EU-projekt. De EU-projekt som bedrivs av 
kommunstyrelsen bedöms genomsyras av långsiktiga visioner och gå i 
linje både med kommunens utvecklingsmål och EU:s mål inför 2020.

- Vi bedömer att organisationen kring hantering av EU-finansiering i 
huvudsak fungerar bra. Ett mer ändamålsenligt stöd gällande 
projektekonomin hade dock kunnat avlasta projektägarna, vilka i 
dagsläget själva får lägga en betydande andel av sin tid på frågor 
rörande ekonomi och administration.

- Det sker kontinuerligt utbildningar som ökar EU-kompetensen bland 
anställda i kommunen, vilket går i linje med de kommunala målen och 
riktlinjerna inom ramen för EU-strategin. 

- Med hjälp av Europa Direkt-kontoret och Leader-kontoret samt EU-
samordnarens stöd bedömer vi att målsättningen uppnås vad gäller att 
öka förutsättningar för kommunerna i sydöstra Skåne, däribland 
Tomelilla kommun, att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring 
EU-projektutveckling. 

- Vi har i granskningen konstaterat att sammanställningen från 
ekonomiavdelningen lämnar en del frågor obesvarade eftersom den inte 
stämmer överens med den redovisning över pågående EU-projekt som 
tillhandahållits av EU-samordnaren. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att det finns ett ekonomistöd för projektägare

- Ta fram en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter

- Särredovisa kommunens EU-bidrag för samtliga EU-projekt

Fort. bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att redovisningen av externa 

medel håller en tillräcklig kvalitet och att utdrag och ekonomirapporter 
kan genereras utan alltför mycket handpåläggning.

- Enligt strategidokumentet för SÖSK-kommunerna uppmuntras 
kommunerna att inarbeta rutiner för att särredovisa samtliga EU-stöd. 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer strategidokumentets 
rekommendation avseende särredovisning, med utgångspunkt i de 
dokument vi har mottagit från ekonomiavdelningen.

- Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tämligen 
välfungerande organisation vad gäller kommunstyrelsens hantering av 
EU-finansiering och ett bra stöd för tjänstemännen i form av EU-
samordnaren och utvecklingsavdelningen.

- Vi bedömer däremot att det saknas resurser för ekonomistöd till 
projektägarna samt att kommunstyrelsen inte har ett systematiskt 
arbetssätt för analys av sammanlagda kostnader för administration av 
EU-ansökningar kontra intäkter i form av EU-bidrag. 

- Vidare ser vi brister i uppföljning av de resurser som kommunen avsatt i 
relation till projektens effekt.
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Kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-27, § 18)
- En förstärkning av ekonomiavdelningen ska göras under våren 2019. 

Syftet är att centralisera den förvaltningsövergripande administrationen. 
En av de arbetsuppgifterna som är prioriterad är projektekonomi. En tjänst 
som kvalificerad redovisningsekonom håller på att rekryteras. 
Sammantaget kommer den planerade förstärkningen säkerställa att det 
finns ekonomistöd för projektägarna samtidigt som strukturen för 
redovisningen av både EU-projekt och andra externt finansierade projekt 
förbättras.

- På uppdrag av kommunstyrelses arbetsutskott ska förvaltningen under 
kvartal 1 2019 lämna en långsikt plan för vilka sorters projektansökningar 
som planeras och redogöra för hur kvaliteten kan förbättras.

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Fort. vad visar uppföljningen? 
- Enligt uppgift särredovisas samtliga EU-bidrag genom 

särskild projektredovisning. Ett av kraven vid rekvisition av 
bidrag är att alla kostnader och intäkter ska särredovisas 
och en huvudbok ska alltid skickas in där det framgår att så 
skett. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 27 mars 2019 ta 
del av en plan för vilka sorters projektansökningar som 
planeras, med efterföljande diskussion om aktuella EU-
projekt och hur kommunen kan beviljas utökat stöd. 

Vad visar uppföljningen?

- Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2014, § 46, en EU-strategi för 
sydöstra Skåne. Strategin gällde för åren 2014-2020. Tjänstemän inom 
Tomelilla kommun har bjudits in till flertalet utbildningar och seminarier 
som arrangeras av Europa Direkt Sydskåne angående EU-projekt och 
andra EU-relaterade ärenden.

- Enligt uppgift har kommunstyrelsen säkerställt ett ekonomistöd för 
projektägare genom att en ekonom har utsetts till projektekonom. 
Ekonomen hanterar den ekonomiska redovisningen gentemot 
Tillväxtverket och Länsstyrelsen i samverkan med projektägaren. 
Därutöver har en projektassistent utsetts för att hantera praktiska 
frågor som exempelvis att föra mötesanteckningar, sammanställa 
projektdeltagarnas tidredovisningar och andra typer av underlag som 
krävs vid rekvisitioner av bidragen.

- De timmar som projektägare och projektdeltagare (inklusive 
ekonomistöd) genomför i respektive projekt redovisas oftast via 
tidrapporter som medfinansiering alternativt att en bedömning görs från 
början om procentuell andel av tjänst som ska belasta projektet. I 
samband med uppstart av ett externfinansierat projekt sker möten med 
exempelvis Tillväxtverket, Länsstyrelsen eller annan finansiär där 
mallar och redovisningskraven diskuteras. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits utifrån  
rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Vi kan konstatera att en projektekonom och en projektassistent har utsetts i syfte 
att säkerställa ekonomistöd och avlastning avseende det administrativa arbetet för 
projektägare. 

- Av de underlag vi tagit del av inom ramen för uppföljningsgranskningen kan vi 
konstatera att kommunens EU-bidrag särredovisas. 

- Enligt uppgift har en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi 
däremot inte kunnat verifiera detta. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vi kan konstatera att det saknas en samlad strategi för kultur- och 

fritidsnämndens uppdrag. 

- Verksamhetsplanerna som upprättas ute i verksamheten tar inte 
nämnden del av och de kan därmed inte följa upp om 
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen.

- Att förvaltning tar fram en gemensam plan kan bidra till en 
helhetsbild över kommunens utmaningar och prioriteringar och 
det anser vi vara positivt. Det bidrar dock även till ytterligare ett 
styrmedel över i detta fall en verksamhet som redan har en otydlig 
styrning då nämnden saknar egna strategier för verksamheten.

- Vad gäller andelen driftsbidrag i relation till nämndens intäkter bör 
nämnden göra en analys av vilka konsekvenser det medför om 
nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina 
projekt.

- Som tidigare nämnt skulle en bättre styrning av verksamheten 
bidra till en förbättrad uppföljning. Vi finner inte att det är tillräckligt 
att nämnden till största del följer upp ekonomin.

- Vi ser det som positivt att nämnden följer upp nyckeltal för 
verksamheten. Det saknas dock ett målvärde för nyckeltalen och 
nyckeltalen saknar en grund att stå på, såsom en beslutad plan 
som anger vad som ska uppnås och varför dessa nyckeltal ska 
följas upp.

- Vi finner det positivt att riskanalysen består av ett tiotal risker som 
har identifierats men ställer oss frågande till om den är tillräckligt 
omfattande för att täcka in alla risker i verksamheten.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. bedömningar från granskningen 2018 
- Vår bedömning är att kontrollmomenten i 

internkontrollplanerna även i större utsträckning kan utgå från 
ett medborgarperspektiv. Detta skulle kunna medföra att fler 
risker knutna till verksamheten, t.ex. brukarnas tillgång till 
service och servicenivån skulle ingå i internkontrollplanen 
eftersom dessa inte täcks av mål eller en verksamhetsplan.

- Vi ställer oss också frågande till varför nämnden fattar beslut 
om nya kontrollmoment fastän kontrollmomenten enbart har 
kontrollerats vid ett tillfälle när det ska kontrolleras två gånger 
per år.

- Sammanfattningsvis är vår bedömning att kultur- och 
fritidsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning, 
ledning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten. 

- Vår bedömning grundar sig på att det saknas ett styrsystem 
som följer organisationens struktur. Det finns ett glapp vad 
gäller styrningen mellan vad kommunfullmäktige har fastställt 
och verksamheternas verksamhetsplaner.

- Nämndens internkontrollarbete kan förbättras genom att risk-
och väsentlighetsanalysen blir mer heltäckande samt att 
dokumentationen vid kontrollerna utvecklas att innehålla 
resultatet av kontrollerna och inte enbart en bedömning om 
rutinen är fungerande eller inte. 

- Eftersom nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst 
ansvariga för den interna kontrollen bör de, för att kunna göra 
en bedömning, säkerställa att de får ta del av hur kontroller 
har genomförts och resultatet därav.
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-26, § 10)
- En arbetsgrupp bestående av såväl förtroendevalda som 

tjänstemän kommer tillsättas för att utarbeta dels en fritidsplan 
under 2019 och dels en kulturplan under 2020

- Kultur- och fritidschefens övergripande verksamhetsplan kommer 
framöver utarbetas med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. För de verksamheter som saknar verksamhetsplan, t ex 
kommunens fritidsgårdar, kommer sådan upprättas.

- Kultur- och fritidsnämnden kommer framöver alltid i sina beslut 
ange datum för återrapportering när uppdrag ges till 
verksamheten.

- Verksamheterna som bedrivs med externa driftsbidrag är utökade 
aktiviteter och som är tidsbegränsade. Om dessa externa 
driftsbidrag inte beviljas längre så måste aktiviteterna läggas ner 
alternativt erhålla budgettillskott till verksamheten.

- Avrapporteringen av genomförd intern kontroll kommer från och 
med 2019 även omfatta redovisning av hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet. Avrapportering kommer ske till 
nämnden löpande i de fall kontroller utförs vid mer än ett tillfälle 
under året. Dokumentationen av utförda kontroller kommer 
förbättras och arkiveras gemensamt för samtliga kontrollmoment 
antingen digitalt eller i en pärm.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Rekommendationer från granskningen 2018
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderas att: 

- Upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och 
fritidsverksamheten, som därefter ligger till grund för övriga 
planer

- Ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av 
verksamheterna

- Stärka uppföljningen av verksamheten

- Analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna om dessa inte skulle finnas att tillgå

- Utveckla kontrollrapporterna att även omfatta hur kontrollerna 
har genomförts och resultatet
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Vad visar uppföljningen?
- Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om en kultur- och 

fritidsplan för 2021 2020-12-15, § 67. 
- Kultur- och fritidsplanen för 2021 har enligt uppgift inte 

framarbetats med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. Tomelilla kommun utgår istället ifrån en modell där 
tjänstemännen tar fram en övergripande verksamhetsplan för 
kultur- och fritidsverksamheten och sedan kommuniceras 
verksamhetsplanen ned i verksamheterna. Verksamheterna 
upprättar vid behov egna verksamhetsplaner som bygger på den 
övergripande och kan föra in sina mål utöver nämndsmålen.

- Enligt uppgift finns det dock inget krav på att enskilda 
verksamheter ska framarbeta egna verksamhetsplaner. Om 
verksamhetsspecifika verksamhetsplaner däremot utarbetas 
skickas de för information till kultur- och fritidsnämnden. 

- I missivet framgick att kultur- och fritidsnämnden framöver skulle 
ange datum för återrapportering i sina beslut när uppdrag ges till 
verksamheten. Inom ramen för uppföljningsgranskningen har vi 
tagit del av ett nämndsbeslut då uppdrag gavs till verksamheten 
där datum för återrapportering framgick. 

- En analys av driftbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna av dessa har inte genomförts. 
Verksamhetschefen uppger att eftersom myndigheters 
ekonomiska vilja och förmåga att ge bidrag styrs av riksdagens 
beslutsfattande måste kommunens aktiviteter som är beroende 
av dessa bidrag ses som plustjänster för medborgarna.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. vad visar uppföljningen?
- Verksamhetschefen uppger att uppföljningen av nämndsmål 

genomförs i samband med tertialboksluten. 
- Målvärden har inte utarbetats till de nyckeltal som nämnden 

följer upp 2020. 
- I samband med framtagandet av risk- och väsentlighetsanalyser, 

inom ramen för det interna kontrollarbetet, samlas alla 
enhetschefer för att gå igenom analysen tillsammans. 

- Verksamhetschefen uppger att kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 
Exempelvis sker kontroll av belastningsregister för att 
säkerställa en trygg verksamhet för barn och ungdomar. Vidare 
uppger förvaltningschefen att även riskområdet kring diarieföring 
handlar om medborgarna bäst eftersom det är en rättighet att 
kunna ta del av offentliga handlingar. 

- Av den interna kontrollplanen för 2020 framgår att 
kontrollmomenten ska genomföras en gång per år. Nämnden 
har enligt uppgift inte beslutat att kontrollmomenten ska 
redovisas två gånger per år.

- Den interna kontrollrapporten för 2020 omfattar en kortfattad 
redovisning av hur kontrollerna genomförts samt resultatet av 
kontrollerna. Detta utifrån mallen som ekonomiavdelningen 
framarbetat. 
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Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen.

- Vi kan konstatera att det under 2020 har upprättats en kultur- och fritidsplan för 2021 med en samlad strategi för 
kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utifrån den övergripande planen upprättar verksamheterna egna 
verksamhetsplaner, som skickas till kultur- och fritidsnämnden för information. Det finns dock inget krav på att 
verksamhetsspecifika planer ska upprättas. 

- Verksamhetsmålen följs upp i samband med tertialboksluten, däremot har målvärden inte utarbetats till de 
nyckeltal som nämnden följer upp för 2020. 

- Vi kan konstatera att nämnden inte genomför en analys kring driftbidragens påverkan på verksamheten och 
eventuella konsekvenser av om nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina projekt. 

- Vi gör bedömningen att den interna kontrollraporten kortfattat innehåller information kring hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet av kontrollerna. 

- Slutligen bedömer vi att kontrollmomenten i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2020 i huvudsak 
utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vår sammanfattande bedömning är att ändamålsenligheten och 

regelöverensstämmelsen i såväl familjenämndens som 
kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete är bristfällig.

- Vi grundar vår bedömning på att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden lyft den årliga revisionen av SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) för 2017 i enlighet med fastställd rutin. 

- Därtill kan vi se brister och variationer i arbetsmiljöarbetet på 
enhetsnivå samtidigt som vi också kan konstatera att uppföljningar 
och systematik i arbetsmiljöarbetet saknas. 

- Vår bedömning är att arbetsmiljöarbetet inom familjenämnden 
omgående bör ses över. 

- Vid sidan av granskningens fokus har det även framkommit 
uppgifter om att vissa elever på Kastanjeskolan inte får 
undervisning i alla ämnen, vilket vi bedömer som allvarligt.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Rekommendationer från granskningen 2018
Familjenämnden rekommenderas att: 

- Omgående säkerställa att samtliga elever får sin undervisningstid 
tillgodosedd i samtliga ämnen i enlighet med skollagen, i undantag 
av de fall det finns särskilda beslut om anpassad studiegång

- Vidta åtgärder för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på 
samtliga skolor. Häri bland annat säkerställa att samtliga enheter 
arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Systematiskt genomföra uppföljningar av arbetsmiljön samt hålla 
sig uppdaterade om arbetsmiljöläget på skolorna

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterlevs och att uppföljning och återrapportering sker enligt plan
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Familjenämndens och kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-12-19, FN § 118, och 2018-12-19, KS § 215)
- Tomelilla kommunförvaltning jobbar med arbetsmiljöfrågor 

kontinuerligt under hela året.

- Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det 
under november och december att genomföras två 
medarbetarundersökningar för att förebygga ohälsa och 
säkerställa en god arbetsmiljö. En riktas till förvaltningens chefer 
med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 

- Därutöver genomförs en medarbetarenkät för samtliga 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med pågående 
månadsanställning om minst sex månader. 

- Dessa två enkäter kommer att ligga till grund för det framtida 
arbetsmiljöarbetet samt material för analyser om riktade insatser.

- Handlingsplaner kommer att utarbetas där respektive chef i 
samverkan får vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- En översyn av fördelning av arbetsmiljöuppgifter pågår. En ny 
fördelning är under framtagande. 

- Under första delen av 2019 kommer den nya fördelningen och 
dokumentation därav att genomföras för samtliga chefer i 
Tomelilla kommunförvaltning. 

- Arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdateras och kommer att implementeras samtidigt som den nya 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomlyses.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. familjenämndens och kommunstyrelsens svar till 
revisionen 
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska uppdateras. Samtliga 

rutiner, riktlinjer och arbetsmiljöpolicy samt arbetsmetoden för 
att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är 
under översyn.

- Föregående års arbetsmiljöarbete sammanställs i SAM-
revision. SAM-revision redovisas tillsammans med 
handlingsplan i KSAU. Handlingsplan för nästkommande år 
redovisas och beslutas därefter i kommunstyrelsen.

- Under första kvartalet av 2019 kommer en arbetsmiljöutbildning 
att genomföras för nya chefer eller de chefer som upplever sig 
behöver fylla på sina arbetsmiljökunskaper. HR-avdelningen tar 
fram ett utbildningsmaterial som utgår från Sunt arbetsliv. 
Utbildningsmaterialet ska också kunna användas för att utbilda 
skyddsombud.
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Vad visar uppföljningen?
- En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Tomelilla kommunförvaltning, 

beslutad av kommunstyrelsen 2018-11-14. 

- Två övergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
har framarbetats för 2019. Mål 1 avser starkt psykiskt påfrestande 
arbete. Kopplat till mål 1 ska en rutin för att hantera krävande situationer 
i kontakt med exempelvis brukare och medborgare finnas i samtliga 
verksamheter, med förankring i respektive enhet. Mål 2 avser kunskap 
om var och hur kränkande särbehandling anmäls. I nästkommande 
förvaltningsövergripande medarbetarundersökning ska samtliga 
respondenter veta var och hur kränkande särbehandling anmäls.

- En SAM-rapport med underlag från 2019 års SAM-checklistor har 
framarbetats. Vidare har en övergripande handlingsplan för årlig 
uppföljning av SAM utarbetats för 2020. 

- SAM-checklistorna utgör ett stöd för cheferna att planera och följa upp 
aktiviteter samt att identifiera utvecklingsbehov inom respektive enhet. 
Syftet med checklistorna är att ge en översiktlig bild av 
arbetsmiljöarbetet. Utöver att utgöra ett löpande stöd i det vardagliga 
arbetsmiljöarbetet utgör SAM-checklistorna även ett 
uppföljningsmaterial. 

- Inför den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
överlämnar respektive chef handlingsplanen för sin enhet till 
verksamhetschef. Verksamhetschef och skyddsombud arbetar 
tillsammans fram en verksamhetsövergripande SAM-rapport som därpå 
presenteras i LOSAM (lokal samverkansgrupp). HR-avdelningen 
sammanställer det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå 
utifrån verksamheternas rapporter och utformar en handlingsplan med 
redovisning i CESAM (central samverkansgrupp) samt för beslut i 
KSAU/kommunstyrelsen. 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen säkerställer att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp 

och redovisas genom en årlig presentation av resultaten från 
föregående år samt förvaltningens förslag på handlingsplan. Detta görs 
för personalutskottet (KSAU) och därefter sker en redovisning för 
kommunstyrelsen för fastställande av eventuell handlingsplan. 

- Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och administreras av 
HR-avdelningen. En medarbetarenkät genomfördes under hösten 2018. 
Utifrån medarbetarenkätens resultat har en övergripande handlingsplan 
med förslag på åtgärder utarbetats. 

- Under hösten 2018 genomfördes även en chefsenkät gällande 
arbetsmiljö. 

- Under 2019 har workshops avseende organisatorisk och social 
arbetsmiljö genomförts tillsammans med HR. 

- Vidare har en arbetsmiljöutbildning enligt uppgift genomförs. 

- Den nya skolledningen på Kastanjeskolan uppmärksammade att vissa 
elever inte fick undervisning i alla ämnen i samband med att de startade 
sin tjänstgöring på skolan hösten 2018 och lade om organisationen 
avseende de särskilda undervisningsgrupperna. Samtliga 
undervisningsgrupper har efter hösten 2018 alla ämnen enligt timplan. 
Enstaka elever kan ha anpassad studiegång om det fattats särskilt 
beslut om detta. Tidigare upplägg, med annan schemaläggning/innehåll 
för de särskilda undervisningsgrupperna, förekommer ej. 
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Document Classification: KPMG Public

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att vissa åtgärder har vidtagits men att ett antal rekommendationer från den tidigare 
granskningen fortfarande inte har åtgärdats. 
- Kommunstyrelsen säkerställer huvudsakligen att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp och redovisas för respektive 

verksamhet genom att kräva återrapportering avseende resultaten från föregående år samt förvaltningens förslag på 
handlingsplan. 

- Vi kan konstatera att det under 2018 genomfördes både en medarbetarundersökning och en chefsundersökning. Utifrån 
resultatet av medarbetarundersökningen har en övergripande handlingsplan utarbetats. 

- En SAM-rapport med tillhörande handlingsplan har framarbetats för 2019. 
- Vi kan även konstatera att en arbetsmiljöutbildning har genomförts. Av de underlag vi tagit del av framgår dock inte om 

utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen genomfördes. 
- Däremot har kommunstyrelsen inte kunnat redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, 
om åtgärder vidtagits för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket sätt kommunstyrelsen 
säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Slutligen gör vi bedömningen att familjenämnden har säkerställt att samtliga elever får sin undervisningstid tillgodosedd i 
samtliga ämnen i enlighet med skollagen. 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Frida Starbrant 
Verksamhetsrevisor 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2020/36

Datum 5 februari 2021

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetala extra ekonomiskt stöd enligt 
förvaltningens förslag som redovisas i bilaga med handlingsid: Kfn 2021.52.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att avslå ansökningar från Somaliska 
kulturföreningen, förening Österlen Islamic Center och Hasse & Tage museets 
vänförening mot bakgrund att de inte har sökt eller beviljat stöd från kultur- och 
fritidsnämnden under 2020.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 26 januari 
2021, Kfn § 6/2021. Nämnden beslutade då att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att utreda alternativa möjligheter att fördela det extra stödet på max 
500 tkr och att ärendet skall behandlas på nytt på dagens sammanträde.

På sammanträdet den 26 januari presenterade nämndens 2:e vice ordförande Tina 
Bergström-Darrell (S) under sammanträdet ett alternativt förslag till fördelning av 
stöd och detta förslag med handlingsid: Kfn 2021.40 skickades efter sammanträdet 
per e.-post ut till samtliga ledamöter och ersättare av nämndsekreteraren.

Ursprungligen beslutade kultur och fritidsnämnden den 17 november 2020, Kfn § 
63/2020, att för att säkerställa likställighet och kommunallagens begränsningar kring 
att inte gynna enskilda ges förvaltningen i uppdrag att genomföra ett allmänt 
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ansökningsförfarande till alla de föreningar i kommunen som får bidrag från 
nämnden. Beslutet innebar att föreningarna får dela på sammantaget 500 tkr. 
Föreningarna skulle senast den 15 december 2020 ha ansökt om medlen. Nämnden 
skulle på sammanträdet i januari 2021 besluta om fördelningen. 

Inför sammanträdet den 17 november hade nämndens 2:e vice ordförande lämnat ett 
yrkande om att nämndens prognosticerade överskott i delårsrapport jan-aug 2020 på 
ca 500 tkr skulle användas för utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningslivet 
enligt handlingsid. Kfn 2020.462. Nämnden avslog Tina Bergström-Darrells yrkande 
och beslutade enligt förvaltningens förslag vilket medförde att Tina Bergström-
Darrell lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet med handlingsid: Kfn 
2020.478 

Förvaltningen skickade den 24 november 2020 ansökningshandlingar samt även en 
påminnelse den 7 december 2020 till alla bidragsberättigade föreningar i Tomelilla 
kommun. 

Kultur och fritid mottog 33 ansökningar från olika föreningar om extra ekonomiskt 
stöd på en sammanlagd summa av 1 737 887 kronor. Av dessa 33 ansökningar har 
det även inkommit ansökan från tre föreningar som inte har 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 1 592 887 
kronor som har sökts.

Ekonomiska konsekvenser
I delårsrapport för januari-augusti 2020 prognostiseras det att nämnden skulle ha ett 
överskott för 2020 på ca 500 tkr. Förvaltningen har varit tydlig, i samband med 
beslutet i november, att det inte var förrän vid årets slut och när årsredovisningen var 
slutförd som nämnden kunde se det ekonomiska resultatet för 2020.

Nu när förvaltningen har kunskap om årsredovisningen för 2020 kommer nämnden 
att ha ett underskott på 177 tkr om nämnden väljer att betala ut 500 tkr. 
Förvaltningen kommer därför att bli tvungen att i enligt med reglementet återkomma 
till nämnden med en åtgärdsplan på besparingar/effektiviseringar på motsvarande 
belopp under 2021.

Barnperspektivet
De extra stödinsatserna föreslås till stor del tillfalla verksamheter som vänder sig till 
barn och ungdomar.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2021-02-05

Extra ekonomiskt stöd covid-19 2020, handlingsid: Kfn 2021.52

Tina Bergström-Darrells förslag till fördelning av extra ekonomiskt stöd, handlingsid: 
Kfn 2021.40

Kfn § 6/2021 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars 
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn 2021.49

Kfn § 63/2020 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars 
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn 2020.500

Reservation från Tina-Bergström-Darrell 17 nov 2020, handlingsid: Kfn 2020.478

Yrkande från Tina Bergström-Darrell till Kultur och Fritidsnämndens 
novembersammanträde 2020. Handlingsid: Kfn 2020.462

Sammanställning Utbetalda bidrag 2020 , handlingsid: Kfn 2021.86

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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FÖRENINGENS NAMN SÖKT BELOPP BEVILJAT BELOPP (31% av sökt belopp)

Andrarum-Brösarps Skytteförening 15 000 4 650

Andrarums Idrottsförening 36 443 11 297

Brösarps Idrottsförening 100 000 31 000

Brösarps Scoutkår 60 000 18 600

Friskis & Svettis Tomelilla 46 000 14 260

Föreningen Tomelilla Byagård 5 000 1 550

Föreningen Österlen HjärtLung 7 500 2 325

Föreningen Övraby Mölla 9 000 2 790

Kulturföreningen Christinas Wänner 100 000 31 000

Lunnarps Bollklubb 77 184 23 927

Onslunda Idrottsförening 40 000 12 400

Othinslunda Hembygdsförening 15 000 4 650

PRO Tomelilla 22 500 6 975

Smedstorps Idrottsförening 40 000 12 400

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla 4 140 1 283

SPF Seniorerna Vitsippan Smedstorp 6 000 1 860

Spjutstorps Idrottsförening 72 000 22 320

Svenstorps Idrottsförening 45 000 13 950

Tomelilla AIS 60 000 18 600

Tomelilla-Brösarps Biografförening 100 000 31 000

Tomelilla Gymnastikklubb 22 000 6 820

Tomelilla Idrottsförening 70 000 21 700

Tomelilla Motorklubb 500 000 155 000

Tomelilla Pistolskytteklubb 8 000 2 480

Tomelilla Riksteaterförening 11 000 3 410

Tomelilla Skytteförening 15 120 4 687

Tomelilla Taekwondo klubb 25 000 7 750

Tomelilla Ungdomsorkester 36 000 11 160

Tryde Kulturförening 10 000 3 100

Österlens Ryttarförening 35 000 10 850

Totalt sökt/ totalt beviljat                           1.592 887                    493 794
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Förening (sökt extra ek stöd) LOK-stöd Driftbidrag Grundbidrag Hyresbidrag Kulturbidrag TOTALT Externa bidrag
Andrarum-Brösarps Skytteförening 7 760 7 767 15 527
Andrarums Idrottsförening 6 530 43 908 50 438 4 700
Brösarps Idrottsförening 29 900 160 533 190 433 15 000
Brösarps Scoutkår 13 450 30 833 44 283
Friskis & Svettis Tomelilla 13 139 13 139
Föreningen Tomelilla Byagård 20 600 20 600
Föreningen Österlen HjärtLung 34 281 9 345 7 000 50 626
Föreningen Övraby Mölla 20 600 20 600
Hasse & Tage muséets vänner 0 0
Kulturföreningen Christinas Wänner 20 000 20 000
Lunnarps Bollklubb 15 510 155 886 171 396 302 000
Onslunda Idrottsförening 96 459 96 459
Othinslunda Hembygdsförening 20 600 20 600 13 100
PRO Tomelilla 13 125 7 000 20 125
Smedstorps Idrottsförening 11 930 103 484 115 414
Somaliska Kulturföreningen 0 0 0
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla 7 350 500 7 850
SPF Vitsippan Smedstorp 3 325 4 000 7 325
Spjutstorps Idrottsförening (inkl badet) 130 770 270 415 401 185 28 000
Svenstorps Idrottsförening 17 330 156 286 173 616 7 000
Tomelilla AIS 39 930 39 930 17 445
Tomelilla-Brösarps Biografförening 45 000 45 000 171 000
Tomelilla Gymnastikklubb 32 589 32 589
Tomelilla Idrottsförening 146 270 365 814 512 084
Tomelilla Motorklubb 33 620 423 127 456 747 191 000
Tomelilla Pistolskytteklubb 5 116 5 116
Tomelilla Riksteaterförening 42 600 42 600
Tomelilla Skytteförening 6 254 8 693 14 947
Tomelilla Taekwondo klubb 18 480 18 480
Tomelilla Ungdomsorkester 47 680 47 680
Tryde Kulturförening 6 000 6 000
Österlen Islamic Center 0
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Österlens Ryttarförening 1 380 17 609 18 989
TOTALT: 559 123 1 893 610 33145 18500 175 400 2 679 778 749 245
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Ekonomiskt stöd till föreningar 

Förening Sökt belopp Förslag Anmärkning Bidrag 2020 S Förslag

Andrarums Skytteförening 15000 4650 7750 10000

Andrarums IF 36443 11297 RF 6530 20000

Brösarps IF 100000 31000 RF 29900 20000

Brösarps Scoutkår 60000 18600 13450 20000

Friskis & Svettis 46000 14260 13139 20000

Tomelilla Byagård 5000 1550 20600 5000

Hjärt & Lung 7500 2325 34281 + 9745 5000

Övraby Mölla 9000 2790 20600 5000

Hasse & Tage museet 100.000 0 0 100000

Christinas Vänner 100000 31000 20000 30000

Lunnarps BK 77184 23927 RF 15510 20000

Onslunda IF 40000 12400 RF 0 15000

Othislunda 15000 12400 20600 15000

PRO Tomelilla 22500 6975 13125 0

Smedstorp IF 40000 12400 RF 11930 20000

Somaliska föreningen 25000 0 0 0

SPF Klubb 67 Tomelilla 4140 1283 7350 0

SPF Visippan 6000 1860 3325 0

Spjutsotpr IF 72000 22320 RF 130770 20000

Svenstorp IF 45000 22320 RF 17330 15000

Tomelilla AIS 60000 18600 39930 20000

Tomelilla Brösarp Biografen 100000 31000 Kulturrådet 100.000 45000 20000

Tomelilla Gymnastikförening 22000 6820 32589 15000

Tomelilla IF 70000 21700 RF 146270 20000

Tomelilla Motorklubb 500000 155000 RF 33620 20000

Tomelilla Pistolskytte 8000 2480 0 5000

Tomelilla Teaterförening 11000 3410 42600 5000

Tomelilla Skytteförening 15120 4687 6254 5000

Tomelilla Teakwando förening 25000 7750 18480 10000
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Tomelilla Ungdomsorkester 36000 11160 0 15000

Tryde Kulturförening 10000 3100 6000 5000

Österlen Islamisk Centrum 20000 0 0 0

Österlen Ryttarförening 35000 10850 1380 15000

1637887 509914 495000

Ej sökt stöd

DHR Tla, Sjö,Srn 315

FF Österlen 385

Pensionärernas Bowlingklubb 770

Reumatiker För Österlen 2030

SPF Gullvivan Brösarp 6020

Strokeför 420

Tranes Bridgeklubb 1225

Tomelilla Golfklubb 10150

Tomelilla Scoutkår 8990

Tomelilla Tennisklubb 12650

Primus Veris 3000

Övraby Nedraby byalag 3000

Naturskyddsföreningen 6000

Tomelilla Jazzklubb 4000

Tomelilla Konstförening 2000

Albo Härads hembygdsför 20600

Bondrumsgårdens hembygd 10000

Kverrestads hembygdskrets 10000

Bentemölla gårds vänner 6000
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 januari 2021

Justerandes sign

Kfn § 6 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 återremittera ärendet till 
förvaltningen för att utreda alternativa möjligheter att fördela det extra stödet 
på max 500 tkr och att ärendet ska behandlas på nytt på nämndens nästa 
sammanträde 2021-02-16.

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. 
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
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

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 15 000 4 650
Andrarums Idrottsförening 36 443 11 297
Brösarps Idrottsförening 100 000 31 000
Brösarps Scoutkår 60 000 18 600
Friskis & Svettis Tomelilla 46 000 14 260
Föreningen Tomelilla Byagård 5 000 1 550
Föreningen Österlen HjärtLung 7 500 2 325
Föreningen Övraby Mölla 9 000 2 790
Kulturföreningen Christinas Wänner 100 000 31 000
Lunnarps Bollklubb 77 184 23 927
Onslunda Idrottsförening 40 000 12 400
Othinslunda Hembygdsförening 15 000 4 650
PRO Tomelilla 22 500 6 975
Smedstorps Idrottsförening 40 000 12 400
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla 4 140 1 283
SPF Seniorerna Vitsippan Smedstorp 6 000 1 860
Spjutstorps Idrottsförening 72 000 22 320
Svenstorps Idrottsförening 45 000 13 950
Tomelilla AIS 60 000 18 600
Tomelilla-Brösarps Biografförening          100 000            31 000
Tomelilla Gymnastikklubb 22 000 6 820
Tomelilla Idrottsförening 70 000 21 700
Tomelilla Motorklubb 500 000 155 000

73



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

Tomelilla Pistolskytteklubb 8 000 2 480
Tomelilla Riksteaterförening 11 000 3 410
Tomelilla Skytteförening 15 120 4 687
Tomelilla Taekwondo klubb 25 000 7 750
Tomelilla Ungdomsorkester 36 000            11 160
Tryde Kulturförening 10 000             3 100
Österlens Ryttarförening 35 000             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.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 2021-01-
08, handlingsid: Kfn 2021.30
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

Tidigare behandling
Kfn § 63/2020 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars 
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn 
2020.500.

Förslag till beslut under sammanträdet
Tina Bergström-Darrell (S) med instämmande av Solveig Falk (MP) föreslår 
att ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda alternativa 
möjligheter att fördela det extra stödet på max 500 tkr och att ärendet 
behandlas på nytt på nämndens nästa sammanträde 2021-02-16.

Alexander Verweij Svensson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Tina 
Bergström Darrells (S) och Solveig Falks (MP) förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

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:
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 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.

77



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 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
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Reservation ärende 14 – Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm som 
påverkats av covid-19 pandemin

Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet att avslå vårt yrkande om fördelning av 
kultur- och fritidsnämndens överskott till Hasse & Tage, Rio Bio, Tomelilla Byagård, 
Scouterna i Tomelilla och Brösarp och Soffta fritidsgård. Vårt yrkande syftar till att ge de 
föreningar och verksamheter i Tomelilla kommun som har tappat intäkter och påverkats 
negativt med anledning av den pågående Corona-pandemin. Istället väljer den styrande 
alliansen med stöd av Sverigedemokraterna att låta samtliga föreningar i Tomelilla kommun 
kunna söka medel. Detta menar vi undergräver syftet med det yrkande som vi 
socialdemokrater lämnade inför nämndens sammanträde den 17 november 2020. Hasse och 
Tage museet har ca 5000 besökare om året och lockar besökare från hela landet till 
Tomelilla. Förutom besöket på museet får man anta att besökarna även lyfter det lokala 
näringslivet i kommunen på ett sätt som gynnar Tomelilla kommun. Fram till september i år 
har de förlorat 140 000 kronor, en förlust de inte kan söka ersättning för på annat sätt. 
Folkhälsomyndigheternas restriktioner har även påverkar landets biografer på ett negativt 
sätt. Rio Bio i Tomelilla är inget undantag. Det är den enda biografen i Tomelilla och vi 
socialdemokrater ser ett stort värde i att Tomelillaborna även efter Coronapandemin har en 
biograf kvar i kommunen. 

Scoutföreningarna i kommunen tar inte ut någon medlemsavgift från barn och unga. Istället 
bygger deras verksamhet på försäljning av korv, fika eller annat vi sammankomster. Denna 
typ av verksamhet har inte kunnat bedrivas under året vilket gör att de inte haft möjlighet 
att samla in pengar till lägerverksamheter. Utan stöd från kommunen riskerar ungdomarna 
inte kunna åka på läger. 

Byagården är tätortens äldsta kulturminne och i behov av ett brandlarm för att skydda 
byggnaderna. Soffta gör ett otroligt bra arbete för våra barn och unga i kommunen. Med ett 
växande antal besökare slits inventarierna ut, därför menar vi att de är i behov av ökat stöd.

Istället för att ge dessa föreningar och verksamheter rejäla förutsättningar att leva vidare 
väljer alliansen och Sverigedemokraterna att göra en halvmesyr. Barn och 
ungdomsföreningarna som har lokalt aktivitetsstöd fick möjlighet att ansöka på förra årets 
deltagarantal. Tomelilla Motorklubb och Lunnarps BK har fått ersättning via statens bidrag. 
Att satsa nämndens överskott på de föreningar och verksamheter som annars inte kan ta del 
av stöd hade varit en bättre investering.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Tina Bergström-Darell
Andre vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
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Anmälan om punkt till Kultur och Fritidsnämndens sammanträde 2020-11-17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Att ge 100 000 kr till Rio Bio för tappade intäkter

Att ge 100 000 kr till Byagården till ett komplett brandskydd 

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

Att ge Soffta 100 000 kr till förnyelse av inventarier

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

Tina Bergström-Darrell 2:e vice ordöfrande
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/3

Datum 5 februari 2021

Anmälningsärenden Kfn 2021-02-16

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen den 27 januari 2021
§ 10: Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till Lunnarps 
Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats till andra 
föreningar.

§ 11: Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till Tomelilla 
Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats till andra 
föreningar.

Öppet brev från Skånes Fotbollförbund
Den 27 januari 2021 inkom ett öppet brev från Skånes fotbollsförbund med rubriken 
”Fotboll är viktigt för individ och samhälle”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-05

Beslut - Ks § 10/2021 Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till automatisk 
bevattning och gräsklippare, handlingsid: Kfn 2021.32
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2 (2)

Beslut - Ks § 11/2021 Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, Tomelilla 
tennisklubb, handlingsid: Kfn 2021.31

Öppet brev från Skånes Fotbollförbund, handlingsid: Kfn 2021.24

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 10 Dnr KS 2020/211

Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till 
automatisk bevattning och gräsklippare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats 
till andra föreningar.

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

Lunnarps Bollklubb har för avsikt att göra en investering i automatisk 
bevattningsanläggning som är nödvändig för att kunna hålla A-planen i 
speldugligt skick. De senaste årens varma klimat samtidigt som 
matchaktiviteterna ökat, har inneburit att bevattningen behövt utökas och bli 
mera effektiv.

A-planen måste i huvudsak bevattnas på nätterna för att få god effekt och 
bättre utnyttjande av vattnet samt för att kunna klippa och ha aktiviteter på 
dagar och kvällar. Nuvarande bevattningståg måste flyttas en till två gånger 
per natt vilket medför orimliga personalkostnader och också svårigheter att 
finna ideell arbetskraft för en här uppgiften. 

Den automatiska bevattningen sköter sig själv och styrs via dator. Den 
nuvarande bevattningståget kommer fortsättningsvis att användas på B- och 
C-planerna där vi kan alternera och inte behöver göra flyttningar under 
natten. Den automatiska bevattningen ansluts till bevattningståget till 
klubbens egen brunn. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts.

Lunnarps Bollklubb har i skrivelsen angett kostnaderna och bifogat offerter 
på investeringarna enligt följande samt bilaga för egeninsats:

 Automatisk bevattningsanläggning för A-plan ca 187 000 kronor inkl. 
moms.

 Inköp av ny gräsklippare 62 500 kronor inkl. moms.

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

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

I samband med installation genomför klubben följande egeninsatser:

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

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

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

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

ledningsdragning till styrenhet.
 Elinstallation i pumphus samt vid elcentral.

Summa utgifter: 299 000 kr

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan hålla planen i speldugligt skick 
gynnar barn och unga i sitt utövande av idrotten. 

 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen har tagit med miljöperspektivet 
utifrån ett bättre utnyttjande av vattnet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats 
till andra föreningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 290/2020, handlingsid: Ks 2020.3940.
Ansökan om anläggningslån rörande automatisk bevattningsanläggning och 
ny gräsklippare, handlingsid: Ks 2020.3744. 

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 57/2020:
Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beviljar ett 
räntefritt lån till Lunnarps Bollklubb.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 290/2020:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats 
till andra föreningar.
_________

Beslutet skickas till:
Lunnarps BK
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kultur- och fritidsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 11 Dnr KS 2020/212

Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, 
Tomelilla tennisklubb

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har 
beviljats till andra föreningar.

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

Padel
”Vi (Tomelilla Tennisklubb) har i ett samarbetsprojekt med Tomelilla IF 
satt igång ett arbete för att få till stånd en utomhus padelbana i Tomelilla 
centralort.

Banan ska ligga alldeles vid idrottsplatsen/tennisbanorna i skogsbacken och 
ett antal tider för spel i veckan ska vara kostnadsfria och ämnade för 
barn/ungdomar.

TIF (som lagt ner mycket förarbete i projektet) har sökt och fått 2/3 av 
nödvändigt belopp från allmänna arvsfonden (ca 500 000 kr). Tennisklubben 
ska som samverkanspart stå för 1/3 av satsningen, som i sin helhet är 
beräknad till ca 750 000 kr. 

Vi undrar om det är möjligt för tennisklubben att få något bidrag alt. ett 
räntefritt lån som kan hjälpa oss vidare i processen?

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 11 forts.

Tennis
Då tennisanläggningen snart har 50 år på nacken är behovet av reparationer 
stort. Vi sökte och fick en hygglig summa (150 000 kr) från Skånes 
idrottsförbund och 25 000 kr från kommunen i projektet ”hallyftet” för 
några år sedan. 

Detta bidrag tillsammans med eget kapital och ideellt arbete (ca 200 000 kr) 
gav oss en uppdaterad innebana med plexipave spelunderlag samt en 
invändig renovering av omklädningsrum och gemensamma ytor. Banan, med 
dess nya spelegenskaper, anses nu av många vara den bästa i sydöstra Skåne 
och spel och uthyrning har ökat markant.

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

Vi har nu beställt ett nytt värmesystem som ska ersätta den gamla oljepannan 
och kostnaden för detta beräknas till 200 00 kr-. Detta klarar vi men tömmer 
kassan fullständigt. Vi sökte energibidrag för denna investering, klimatklivet 
på Länsstyrelsen samt energibidrag från riksidrottsförbundet men tyvärr fick 
vi inte gehör för våra ansökningar.

Vi kommer att behöva ytterligare bidrag/kommunlån till resterande åtgärder. 
Vi måste isolera och klä om båda gavlarna samt reparera fasad/förråd. Dessa 
är beräknade till 500 000 kr men ingen vet exakt eftersom det är svårt att få 
grepp om kostnaderna. Ett tennistält av vår typ är ovanlig idag och vi har 
haft svårt att få in relevanta offerter på arbetet. De offerter vi fått in pekar på 
en totalkostnad på upp mot en miljon kronor men vi kommer att göra allt för 
att för att komma undan billigare. Alt. kommer vi att behöva skjuta vissa 
investeringar på framtiden men vi kommer inte undan behovet, vi får bara 
dela upp det i mindre bitar. Vi hoppas verkligen att vi kan lösa det mest akuta 
under 2021.

Vi har sökt bidrag för detta hos Jordbruksverket, projektstöd för ny-
ombyggnad eller upprustning av lokaler. Ännu inget svar. Skulle vi få något 
stöd därifrån så får vi titta på och bedöma ytterligare behov utifrån det.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 11 forts.

Tomelilla Tennisklubb har för litet årligt bidrag för att kunna beviljas hela 
den sökta lånesumman, varför förvaltningen föreslår kultur och 
fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att de beviljas 250 000 kronor 
till padelhallen.

Summering, åtgärder/behov
Padelsatsningen: 250 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla kommun.
Värmesystem, tennis: 200 000 kr. Egen finansiering.

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

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

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Tennisklubben 16 565 kr i driftbidrag 
från kommunen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan tillföra en ny anläggning som 
även gynnar barn och unga i sitt utövande av idrott. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
tillkommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har 
beviljats till andra föreningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 291/2020, handlingsid: Ks 2020.3941.
Tomelilla Tennisklubb ansöker om stöd/bidrag/ räntefritt lån, handlingsid: 
Ks 2020.3746.
Komplettering till ärendet Tomelilla Tennisklubb ansöker om 
stöd/bidrag/räntefritt lån, handlingsid: Ks 2020.3892.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 11 forts.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 58/2020:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett 
räntefritt lån på 250 000 kronor till Tomelilla tennisklubb till padelbanan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 291/2020:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har 
beviljats till andra föreningar.
_________

Beslutet skickas till:
Tomelilla Tennisklubb
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kultur- och fritidsnämnden
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Fotboll är viktigt för individ och samhälle 

 

Sedan måndagen den 25 januari är det åter igen möjligt att träna fotboll för såväl ungdomar 

som seniorer. Flera riktlinjer och restriktioner gäller dock fortfarande, såsom exempelvis max 

åtta i en träningsgrupp och att träningen genomförs utomhus. Även tidigare beslutade 

riktlinjerna kring hygien, resor med mera gäller tillsvidare. 

Det är oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att hålla tillbaka smittspridningen i regionen och det 

är naturligtvis av högsta prioritet. Men när nu myndigheter öppnar upp för träning under 

kontrollerade former så är det viktigt att alla våra fotbollsföreningar i Skåne får samma 

förutsättningar för att kunna träna. 

Skånes Fotbollförbund ser en stor risk i att unga vuxna slutar med idrott och fotboll ifall de 

inte får komma igång med träningar och på kort sikt även spela enstaka matcher. Det är i 

gruppen 16-24 år som de flesta seniorspelare finns. 

Vi konstaterar att under hösten 2020 genomfördes det seriespel i Skånes Fotbollförbunds 

distriktsserier utan någon ökad smittspridning. Vi är därmed helt övertygade om att det nu 

ska gå att genomföra träning för seniorer utan någon ökning av smittspridningen. 

Det är därför med stor oro vi fått ta del av att några kommuner i Skåne valt att inte följa 

myndigheternas råd att öppna upp sina kommunala utomhusanläggningar för 

fotbollsträning. Då det innebär att det blir orättvist och ojämlikt inom distriktsfotbollen i 

Skåne. De föreningar som själva äger sina idrottsplatser tränar medan andra föreningar som 

tränar på kommunala anläggningar stängs ute. Det kan som exempel kan nämnas att ett 

damlag i division 3 tränar för fullt, vilket de gör helt rätt i, medan övriga damlag som senare 

i vår spelar i samma serie, men som använder kommunal anläggning, inte har denna 

möjlighet.  En del föreningar hyr dessutom planer utanför sin egen kommun. Detta är inte 

bra, inte minst i ett smittskyddsperspektiv, då man reser till andra kommuner för att utöva 

sin träning. Vi får även signaler på att herrfotboll får företräde gentemot damfotboll när det 

är begränsat med ytor att träna på. 

Vår önskan är att alla kommuner i Skåne snarast öppnar upp sina kommunala anläggningar 

för fotbollsträning utomhus. Folkhälsan är viktig, och vi får inte glömma bort de unga vuxna 

som är i minst lika stort behov av att träna och röra på sig som barn födda 2005 och senare.  

Att träna utomhus har under hela pandemin inte ansetts utgöra någon särskild risk för 

smittspridning. För att bibehålla verksamheten intakt, och hålla utövarnas motivation att 

träna uppe, är det viktigt att alla barn, ungdomar och vuxna kan återgå till utomhusträning 

och att det inom kort blir tillåtet med matcher utomhus. Det finns all anledning att bibehålla 

restriktioner avseende hygien, ombyte, mm. men det finns också anledning att se över 

beslutet att begränsa träningsgrupper utomhus till åtta personer. Begränsningen hämmar 
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verksamheten och utifrån tidigare erfarenhet känns det svårt att motivera, när det gäller 

fotboll utomhus. 

 

Skånes Fotbollförbund 

Claes Ohlsson  Peter Ekvall 

Ordförande   VD 

 

Skånes Fotbollförbund består av cirka 350 medlemsföreningar med över 100 000 medlemmar. Mer än 95 000 

aktiva spelare deltar i 3 500 lag och spelar drygt 35 000 serie- och distriktsmästerskapsmatcher varje år. Skånes 

Fotbollförbund utbildar mer än 8 000 spelare, funktionärer och ledare varje år. Var tredje idrottsaktivitet i Skåne 

är en fotbollsaktivitet. 

 

92

http://www.skaneboll.se/
mailto:kansliet@skaneboll.se

	Kallelse förstasida
	Val av justerare och tidpunkt för justering
	Närvaro och omröstningsprotokoll kfn 2019-2022

	Riskanalys och revisionsplan 2021
	Riskanalys och revisionsplan 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Revisorerna § 4/2021
Riskanalys och revisionsplan 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av Covid-19
	Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av Covid-19 
	Sida 1
	Sida 2

	Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av Covid-19 signerat
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Nulägeskarta för målprocessen 2022
	Nulägeskarta för målprocessen 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Nulägeskarta för målprocessen 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11


	Dialoger och informationsärenden 2021-02-16
	Dialoger och informationsärenden 2021-02-16
	Sida 1
	Sida 2

	Planeringsdag 16 feb 2021 program

	Delegering till samhällsbyggnadschefen med anledning av covid-19
	Tjänsteskrivelse delegering till samhällsbyggnadschef med anledning av covid-19
	Sida 1
	Sida 2


	Yttrande gällande uppföljningsgranskning avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
	Yttrande gällande revisorernas uppföljningsgranskning av nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Revisorerna § 2/2021
Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla
	SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20


	Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin
	Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Extra ekonomiskt stöd covid-19 2020
	Sammanställning Utbetalda bidrag 2020 
	Sida 1
	Sida 2

	Tina Bergström-Darrells förslag till fördelning av extra ekonomiskt stöd
	Sida 1
	Sida 2

	Kfn §  6/2021 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Kfn § 63/2020 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Reservation från Tina-Bergström-Darrell 17 nov 2020
	Yrkande från Tina Bergström-Darrell till Kultur och Fritidsnämndens november sammanträde 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärenden 2021-02-16
	Anmälningsärenden Kfn 2021-02-16
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut  - Ks § 10/2021 Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till automatisk bevattning och gräsklippare
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut - Ks § 11/2021 Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, Tomelilla tennisklubb
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Öppet brev från Skånes Fotbollförbund
	Sida 1
	Sida 2



	-2072341887: Kultur och fritid
	23012238: KFN
	23012242: 5 februari 2021
	36056184: 2020/46
	36056216: Kultur- och fritidsnämnden
	37329780: Kultur och fritid
	37329788: Alexander Verweij Svensson (M)
	37329791: Ordförande kultur- och fritidsnämnden
	37329832:   
	37329870:   
	37329876:     


