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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 2021/2

Datum 8 mars 2021

Dialoger och informationsärenden Kfn 
2021-03-23

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-03-08

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

  

3



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

Diarienummer: KFN 2021/23

Datum 16 mars 2021

Idrotten i Tomelilla 2020, rapport från RF 
SISU Skåne

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

Ärendebeskrivning
Från RF SISU Skåne har inkommit en rapport gällande idrotten i Tomelilla 2020. I 
rapporten redovisas statistik för Tomelilla samt för idrotten i hela Skåne. En stor del 
av rapporten handlar om samverkan inom RF SISU Skåne.

På dagens sammanträde redogör enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt för innehållet i 
rapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 2021-03-16

RF SISU Skåne Kommunrapport Tomelilla 2020, handlingsid: Kfn 2021.150

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef fritid och turism
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IDROTTEN I TOMELILLA 2020

21 
%

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF

Varje kväll kliver cirka tjugotusen skånska barn och ungdomar in i sin idrottsgrupp och 

säger hej, hur är läget? De kommer att försöka, misslyckas, lyckas och skratta 

tillsammans. De kommer att vara uppslukade av sin idrott i en timme eller två. De 

timmarna blir dagar, som blir till veckor och år. Till slut står där unga killar och tjejer. 

Förhoppningsvis med god självkänsla och gott självförtroende. Ungdomar som är 

trygga och självständiga. De kommer att bry sig om sina kompisar, ha respekt för 

gemensamma beslut och förståelse för de som inte tycker lika.

Hos oss byggs relationer, värderingar och minnen för livet. Värderingar som stärker den inre 

kompassen och ger vägledning även utanför idrotten. Idrottsminnen som är värda sin vikt i 

guld och gör sig påminda när snörena på löpskorna dras åt eller när de egna barnen börja 

idrotta i förening. Vi kan nog alla hålla med om att idrott för oss samman, oavsett om det 

handlar om att springa snabbt, skjuta hårt eller som samtalsämne på fikapausen.

Vår idé inom föreningsidrotten är att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Det är så 

vi tillsammans bidrar till att göra Sverige starkare.

KOMMUNFAKTA TOMELILLA

Befolkning: 13 684

Befolkning 7-25 år: 2 808

Idrottsföreningar: 32

Idrotter: 21

REGIONFAKTA SKÅNE

Befolkning: 1 388 910

Befolkning 7-25 år: 310 128

Idrottsföreningar: 2173

Idrotter: 71
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IDROTTEN I TOMELILLA 2020

AKTIVITETER

I Tomelilla bor 2 808

personer i ålder 7-25 år. 

1 632 av dessa var 

medlemmar i en idrotts

förening, vilket motsvarar 

ca 58 %. (Skåne 60 %)

57 399 deltagartillfällen per år innebär i snitt 157 barn i 

aktivitet varje dag, samt 20 deltagartillfällen per 

invånare i ålder 7-25 år under ett år. (Skåne 25 

deltagartillfällen per individ och år) 

AKTIV I IDROTT

2020 var 3 831 Tomelillabor medlemmar i en 

idrottsförening. Totalt hade föreningarna

6 537 medlemmar. 

61% Aktiv i idrott 39%

58% Aktiv i idrott 7-25 år 42%

65% LOK-aktivitet 35%

Aktiv i Idrott är unika personer registrerade i föreningens 

register i IOL

UTBILDNINGSVERKSAMHET (SISU)

Antal föreningar* 9

Antal arrangemang* 321

Antal utbildningstimmar** 5 022

Antal deltagare* 3 191

Antal unika deltagare* 906

*Alla verksamhetsformer

** Lärgrupp, kurs och processarbete

SÄRSKILDA SATSNINGAR

Rörelsesatsningen

Antal skolor per kommun 6 st

Senior Sport School/Outdoor Rörelseglädje

Antal skolor 0 st

Starka

Antal satsningar 0 st

PROJEKTSTÖD IF 2020
Barn och Ungdom *

Antal föreningar/satsningar 7 st

Summa medel 73 800 kr

Corona omställningsstöd *

Antal föreningar/satsningar 5 st

Summa medel 29 145 kr

Idrott för nyanlända *

Antal föreningar/satsningar 1 st

Summa medel 11 000 kr

Projektstöd via SF *

Antal föreningar/satsningar 6 st

Summa medel 33 625 kr

Projektstöd per invånare 7-25 år * 53 kr
Genomsnitt Skåne * 41 kr

Anläggningsstöd

Antal föreningar/satsningar 0 st

Summa medel 0 kr

(2018-2019 4 föreningar 510 000 kr)

ÖVRIGA IF STÖD
Verksamhetsstöd LOK (2019)

Antal föreningar 21 st

Summa medel 554 378 kr

Verksamhetsstöd Idrott för äldre - 2020

Antal föreningar 3 st

Summa medel 9 000 kr

Kompensationsstöd Corona via RF Q2-Q3

Antal föreningar 10 st

Summa medel 1 063 000 kr

58%

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF
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SAMVERKAN RF-SISU SKÅNE

Corona 

Idrotten har drabbats hårt av Corona, både 

ekonomiskt och idrottsligt. Allt eftersom de olika 

restriktionerna införts, som exempelvis begränsningar 

kring allmänna sammankomster, reseförbud, 

allmänna råd för tränings- och tävlingsverksamhet 

inom idrotten, har verksamheten stängts ner helt eller 

delvis. 

RF-SISU Skåne har stöttat föreningar både personellt 

och ekonomiskt i omställningsarbetet och med 

digitalisering av verksamheten. 

Strategi 2025

Ett nytt verksamhetsstöd infördes 2020 för att 

idrottsföreningar och förbund ska nå målsättningarna i 

Strategi 2025.

RF-SISU Skåne har verkat för och stöttat 

föreningarna att utveckla sin verksamhet i linje med 

utvecklingsresor och övergripande mål med strategin.

Inkludering 

RF-SISU Skåne arbetar med olika insatser för 

föreningar som har varit aktiva i inkluderingsarbetet. 

Vårt huvudfokus är att skapa förutsättningar för alla 

att idrotta i förening, genom att etablera nya och 

stärka befintliga föreningar i idrottssvaga områden 

och kommuner.

Vi har ett projektstöd som föreningar kan söka för att 

inkludera fler nyanlända i verksamheten. Målet är att 

målgruppen väljer att bli, och välkomnas som, 

medlemmar i idrottsrörelsen.

Föreningar har möjlighet att få stöd i sitt 

inkluderingsarbete genom processarbete, utbildning 

och folkbildning tillsammans med idrottskonsulenter 

och RF-SISU:s koordinator.

Anläggningsstöd 

Hos RF-SISU Skåne har idrottsföreningar möjlighet 

att söka projektstöd för att öka tillgängligheten till 

anläggningar och idrottsmiljöer och skapa nya 

aktivitetsytor för barn och unga. Inom ramarna för 

stödet finns det även möjlighet att få stöd till 

renovering av en anläggning, energi- och 

miljöförbättrande åtgärder, projekt som ökar 

säkerheten för de aktiva samt stöd till utrustning för 

Parasport. 

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och 

lokala organisation i Skåne, vars uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt 

bilda och utbilda distriktets idrott.

RF-SISU Skåne erbjuder utvecklings- och processarbete gentemot idrottsföreningarna i kommunen. RF-

SISU erbjuder även föreningsledare, aktiva och medlemmar inom idrottsföreningar möjligheter till olika 

former av bildnings- och utbildningsinsatser, exempelvis föreningsbeställda föreläsningar samt utbilda 

och stödja lärgruppsledare för igångsättande av lärgrupper. 

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF
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SAMVERKAN RF-SISU SKÅNE

Föreningskunskap

Endast ideella föreningar kan erhålla medlemskap 

inom idrottsrörelsen. Vi tycker det är viktigt att öka 

förståelsen för föreningsdemokratin. Därför arbetar vi 

med råd och stöd till föreningarnas styrelser och 

medlemmar för att de ska känna sig trygga i hur en 

ideell förening ska skötas. Det kan gälla skattefrågor, 

ansvarsfrågor, föreningspraxis eller medlemmarnas 

rättigheter och skyldigheter. 

Barnidrottsombud – trygg idrott

För barn- och ungdomsidrotten i Skåne består vårt 

stöd av ekonomi, kompetensutveckling och 

processledning. Detta sker främst behovsprövat i 

samverkan mellan RF-SISU:s idrottskonsulent och 

den lokala idrottsföreningen. Specialiststöd och 

ansvar för reaktiva ärende när problem uppstår 

hanteras av vårt barnidrottsombud. Till denne kan 

bl.a. barn, tränare, styrelser och föräldrar vända sig 

för hjälp.

Idrott och Kriminalitet 

Vi har erbjudit samtliga idrottsgymnasier i Skåne 

föreläsning om antidopingarbete. Under fjolåret 

arrangerades dessa som webbutbildningar. Liknande 

erbjudande har gått ut till alla idrottsföreningar, 

breddat till ANDTS, där delar även rör spel om pengar 

och matchfixning. Vi har även utbildning kring ”Trygga 

Idrottsmiljöer”, där hot, mobbning och trakasserier 

ingår. 

IdrottOnline 

Under året har RF-SISU Skåne genomfört 

utbildningar genom webbinarier, workshop samt 

supportat via telefon eller mail. Digitaliseringen under 

året har inte påverkat föreningarnas möjlighet till hjälp 

i IdrottOnline utan snarare ökat möjligheterna då 

digitala möten som blivit mer naturliga för många. 

Vi har haft störst fokus på att lära ut digital 

närvarorapportering i IdrottOnline eftersom från 1/7 

/20 ska all rapportering synas i IdrottOnline. Detta för 

att förenkla och säkra fördelning av LOK-stödet.

Skåne Idrottledarstipendier 

Genom samarbetet med Sparbankstiftelserna Färs & 

Frosta, Finn, 1826 och Skåne samt stiftelsen Gripen var 

ambitionen att under 2020 hylla 250 idrottsledare genom att 

tilldela dem och deras förening Skånes Idrottsledar-

stipendium. På grund av pandemin kunde 

idrottsledarstipendierna inte delas ut 2020.

Rörelsesatsningen

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att 

göra en satsning för mer rörelse i skolan med fokus 

på barn i ålder 7-12 år som är mest inaktiva. 

Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra 

folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör 

vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen 

och föreningslivet. 

Skolor medverkar och ansluter sig via 

överenskommelser och/eller deltar i våra nätverk för 

rörelsesatsningen. 

Senior Sport School/Outdoor

rörelseglädje 60+
Senior Sport School har pga pandemin varit inställda 

under hela 2020. Outdoor rörelseglädje 60+ som är 

utomhusträning i mindre grupper, digitala träffar kring 

ämnet Må bra och balkonggympa har erbjudits som 

alternativa verksamheter. 

Starka

Starka är ett primärpreventivt samverkansprojekt som 

bygger på samverkan mellan idrottsrörelsen, 

elevhälsan, skolan och andra viktiga samhällsaktörer i 

syfte att fånga unga i riskzonen för att utveckla 

psykisk ohälsa och genom fysisk 

aktivitet, social delaktighet och stärkt 

självkänsla skapa goda förutsättningar för hälsa och 

välmående på lång sikt.

NAD – Nätverk Aktivitet och Delaktighet

I samverkan med Nätverket för Idéburen sektor så har 

digitala träffar och utomhusverksamhet erbjudits till 

personer i etableringen. Informationsmaterialet 

integration i förening har erbjudits till elever på SFI. 

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF
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SAMVERKAN RF-SISU SKÅNE

Året 2020 har präglats av den Corona pandemi som pågått under 

stora delar av året och så också den verksamhet vi bedrivit i 

idrottsföreningarna i Tomelillas kommun.

Föreningsbesöken har detta år genomförts som fysiska besök och 

även digitala besök när omständigheterna krävt detta!

Föreningsbesöket är en central del i vår verksamhet, det är här vi 
lär känna föreningarnas olika behov av stöd och hjälp. Vi får 

möjlighet att berätta om RF-SISU Skåne och på vilket sätt vi kan 

stödja deras idrottsförening. Under 2020 har vi haft kontakt med 9 

olika idrottsföreningar.

Lokala insatser i Tomelilla kommun

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF

Året 2020 har präglats av den Coronapandemi som pågått under stora delar av året och så också den 

verksamhet vi bedrivit i idrottsföreningarna i Tomelilla kommun.

Föreningsbesöket är en central del i vår lokal verksamhet, det är här vi lär känna föreningarnas olika 

behov av stöd och hjälp. Vi får möjlighet att berätta om RF-SISU Skåne och på vilket sätt vi kan stödja 

deras idrottsförening, men även ett sätt för oss att stötta föreningarna med att ta fram utbildnings - och 

utvecklingsplaner för föreningen som vi sedan tillsammans arbetar med för att förverkliga.

Under 2020 har vår idrottskonsulent Allan Lundbladh haft kontakt med 9 olika idrottsföreningar i Tomelilla 

kommun. Föreningsbesöken har detta år genomförts som fysiska besök men även ställts om till digitala 

besök när omständigheterna krävt detta. 

Den 11 februari arrangerades även en gemensam föreningsträff tillsamman med kommunen. 9 deltagare 

från 6 föreningar var på plats. Under kvällen lyftes följande ämnesområde; barnkonventionen, nyheter 

från RF SISU Skåne och kommun, aktuella utbildningar/föreläsningar och att lyssna av läget hos 

föreningarna i kommunen.

Digitala föreningsträffart. Vid fyra tillfällen under året har det erbjudits digitala föreningsträffar för 

föreningar i Tomelilla kommun. Dessa har innehållit en hel del samtal kring råd och restriktioner i 

samband med Corona, erfarenhetsutbyte mellan föreningar och hur man organiserat sin verksamhet i 

dessa tider.

Kompensationsstödsträffar. Idrottsföreningarna har under 2020 getts möjlighet att söka ett 

kompensationsstöd hos RF. Vid två tillfällen har vi erbjudit digitala informationsträffar kring detta för 

idrottsföreningarna i Tomelilla.

Aktivitetsledarläger. Den 13-14 mars arrangerades ett Aktivitetsledarläger i Ystad för föreningarna i 

sydost. Från Tomelilla kommun deltog ledare från Tomelilla Gymnastikklubb och Spjutstorps IF.

Kommunträffar. Tillsammans med Simrishamns och Ystads kommun har vi bjudit in till 8 

erfarenhetsutbytesträffar. Innehållet har mestadels handlat om måendet hos föreningarna och på vilket 

sätt vi tillsammans kan stötta dem med.

Fotbollssamverkan. En mindre grupp med deltagare från Simrishamns, Tomelillas och Ystads 

kommuns fotbollsföreningar hade en träff den 8 januari. Detta var en förberedande träff inför en storträff 

med alla kommunernas fotbollsföreningar den 25 mars. Tyvärr fick vi ställa in storträffen p.g.a. Corona.

Vi bjöd därefter in till ett nytt möte, digitalt, den 20 maj där vi bl.a. diskuterade den rapporten kring antalet 

aktiva i fotbollsföreningarna i nämnda kommuner.
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IDROTTEN I TOMELILLA 2020

Antal föreningsbesök är inrapporterade besök som inte uppfyller lärgrupper

Föreningar Föreningsbesök Föreläsning Kurs Lärgrupp
Andrarums Idrottsförening 12
Bollerups Skolidrottsförening 1
Lunnarps Bollklubb 1 9
RF-SISU Skåne 1
Spjutstorps Idrottsförening 2 23
Tomelilla Allmänna IS 75
Tomelilla Golfklubb 2 84
Tomelilla Idrottsförening 80
Tomelilla Motorklubb 31
Totalsumma 3 1 3 314

Bildning och utbildningsaktiviteter 

SISU – antal arrangemang 2020

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF

Nedan ges en övergripande summering av den verksamhet som skett i de olika 

samverkansföreningarna under året:

• Andrarums IF – föreningsutveckling (deltagit på digitala föreningsträffar)

• Bollerups IF – utbildning i föreningen Pedagogik och Metodik för tränare (deltagit 

på digitala föreningsträffar)

• Lunnarps BK – samverkanstanke kring fotbollen i Tomelilla kommun

• Spjutstorps IF – utbildningen Basal Idrottsmedicin för sina ledare. 

Sommarlovsaktivitet

• Tomelilla AIS – föreningsutveckling, stöd för alternativ träning (deltagit på digitala 

föreningsträffar)

• Tomelilla GK – föreningsutveckling, anläggningsutveckling (deltagit på digitala 

föreningsträffar)

• Tomelilla IF – anläggningsutveckling

• Tomelilla MK – föreningsutveckling (deltagit på digitala föreningsträffar)

• Tomelilla TK – föreningsutveckling

Antal arrangemang per verksamhetsform, år 2020
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IDROTTEN I SKÅNE 2020

Kommun Föreningsbesök Föreläsning Kulturarr. Kurs Lärgrupp Processarbete Totalsumma

Bjuv 2 1 22 25

Bromölla 8 1 2 18 29

Burlöv 10 1 1 36 48

Båstad 6 1 19 26

Eslöv 5 2 8 15

Helsingborg 56 20 4 28 513 2 623

Hässleholm 33 12 3 81 1 130

Höganäs 13 1 4 2 103 123

Hörby 20 1 7 49 1 78

Höör 20 1 3 42 66

Klippan 1 3 2 8 1 15

Kristianstad 46 25 14 530 9 624

Kävlinge 7 2 52 61

Landskrona 23 10 1 29 93 1 157

Lomma 21 3 7 58 1 90

Lund 58 14 1 37 171 2 283

Malmö 203 73 2 72 651 7 1008

Osby 12 1 1 13 1 28

Perstorp 2 2

Simrishamn 19 1 56 1 77

Sjöbo 19 3 10 48 1 81

Skurup 25 6 163 194

Staffanstorp 24 7 4 38 1 74

Svalöv 7 4 1 53 1 66

Svedala 17 6 47 1 71

Tomelil la 3 1 3 314 321

Trelleborg 37 9 5 106 157

Vellinge 37 7 2 17 153 3 219

Ystad 28 15 10 113 2 168

Åstorp 3 4 2 6 15

Ängelholm 29 5 1 112 3 150

Örkelljunga 11 4 15

Östra Göinge 17 6 13 2 38

Skåne 822 240 15 266 3693 41 5077

Bildning och utbildningsaktiviteter 

SISU – antal arrangemang 2020

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF
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IDROTTEN I SKÅNE 2020

Kommuner LOK föreningar Gruppaktiviteter Deltagartillfällen Utbetalt stöd

Bjuv 13 3 847 34 777 326 260

Bromölla 16 4 986 48 623 458 050

Burlöv 13 10 550 87 600 846 933

Båstad 19 6 719 59 516 571 191

Eslöv 39 16 969 174 732 1 614 172

Helsingborg 93 98 903 900 318 8 508 072

Hässleholm 90 27 954 262 399 2 468 511

Höganäs 36 18 942 180 871 1 686 899

Hörby 21 7 224 67 464 637 780

Höör 24 8 706 93 230 855 796

Klippan 30 8 458 75 383 715 189

Kristianstad 103 48 121 486 663 4 545 366

Kävlinge 41 20 715 235 394 2 148 753

Landskrona 56 31 589 292 441 2 759 874

Lomma 32 24 700 279 582 2 533 685

Lund 109 78 125 828 893 7 577 601

Malmö 182 138 649 1 634 972 14 587 066

Osby 20 8 293 86 353 801 809

Perstorp 10 2 684 25 582 240 833

Simrishamn 24 7 682 61 310 598 070

Sjöbo 26 7 177 67 855 637 719

Skurup 22 5 947 61 077 568 566

Staffanstorp 29 17 344 176 141 1 651 161

Svalöv 18 5 153 54 876 505 680

Svedala 31 13 381 124 803 1 172 537

Tomelilla 21 6 380 57 399 554 378

Trelleborg 57 27 420 288 946 2 660 202

Vellinge 41 40 038 357 348 3 370 967

Ystad 41 18 658 191 905 1 773 635

Åstorp 21 7 389 80 940 743 904

Ängelholm 58 31 494 326 290 3 013 414

Örkelljunga 11 2 382 21 103 202 575

Östra Göinge 21 6 122 55 527 530 975

Skåne 1 368 762 701 7 780 313 71 867 623

LOK-stöds aktiviteter i Skåne 2019 

Källor:
• Idrott Online – Beslutsstöd, förbundsadmin. • LOK-stödsrapporter och utbildningsmodulen

• SCB 2020 • Distriktsuppföljning 2019, RF
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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: Emelie Olsson 
Titel: Ekonom
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN DiarieNr

Datum 5 mars 2021

Årsredovisning 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2020.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämndens årsbokslut 2020 innehåller bland annat en redogörelse 
över årets väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en ekonomisk 
analys. Verksamhets måluppföljning utgör också ett avsnitt. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar för år 2020 ett ekonomiskt underskott på 177 
tkr. Underskottet beror på de beslut som nämnden fattade under hösten angående 
stöd till föreningar samt att verksamheten haft kostnader för personal på 
alkoholenheten trots att verksamheten flyttats över till miljöförbundet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonom Emelie Olsson 2021-03-05

Årsredovisning 2020 Kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.133

Kultur och fritid

Emelie Olsson

Ekonom

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kultur- och fritidsnämnden
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Verksamhetsanalyser

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde
 Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. 

Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp

 Ansvarar för handläggning av registrering av lotteritillstånd

 Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar

 Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet och till 18 år

 Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.

 Nationaldagen

 Ceremoni för nya medborgare

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten

 Bibliotekslagen

 Barnkonventionen

Väsentliga händelser
 Under våren har det varit fokus på digitalisering genom föreläsningar och 

programpunkter kring IT. En studiecirkel ”Lär dig använda din surfplatta”, 
föreläsningen ”Digitant” och en uppmärksammad föreläsning kring näthat var 
några av vårens programpunkter

 Verksamheten arbetade under året med det digitala utbudet genom att erbjuda 
strömmad film via Viddla och Cinesterna i samarbete med de andra biblioteken 
inom Skåne sydost

 Nytt för i år var ”Sommarboken för vuxna” i Tomelilla och Brösarp

 Kulturrådet blev extern finansierat genom ”Stärkta bibliotek” detta har möjliggjort 
en utökad satsning på programverksamhet och framför allt möjliggjorde det en 
omfattande programverksamhet på våra biblioteksfilialer. Den lokala förankringen 
och samarbete med andra lokala aktörer är extra viktig för att säkra framöver

 Under den sista delen av året har ett arbete påbörjats med att göra huvudbiblioteket 
till "meröppet", detta beräknas kunna öppna i början av 2021
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 Konsthallen har visat den egenproducerade utställningen Anna Höglund- Allt 
hänger ihop. Utställningen utgjorde en stor satsning på barn och unga och var en 
interaktiv lässtimulerande utställning. Under produktionen av utställningen har 
Tomelillas Kulturcrew engagerats och ungdomarna har getts möjlighet att påverka 
vissa delar av utställningsbyggandet och har medverkade genom att spela in 
audiospår till utställningen

 Två nya verksamheter startades upp av kulturskolan, digitalt musikskapande och 
musikalkurs. Film i Onslunda var fortsättning på tidigare satsning och totalt fick vi 
in 42 anmälningar till filmkursen. Länsstudiedagen 2020 för Skånes 
bildkonstpedagoger arrangerades i samverkan med Tomelilla kulturhus

 Kursen kulturlek erbjöds nu på samtliga skolor, den riktar sig till våra yngsta, f-klass 
och åk1

 Under året inrättades det en fritidscheck för barn i åk 4-9 som kunde användas som 
betalning eller delbetalning för till exempel en medlemsavgift eller deltagaravgift i 
någon särskild aktivitet. Checken kunde lösas in hos olika föreningar och på 
kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

 Fritidsgården påbörjade arbetet med att utveckla en inspelningsstudio på Soffta och 
började med uteaktiviteter

 Personalen på kultur och fritid, fältassister och ferieungdomarna anordnade många 
sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna var attraktiva och var välbesökta

 Aktivitetsparken invigdes den 11 september tillsammans med barn och unga

Verksamhetsuppföljning
Kulturhuset har haft ett välfyllt program under året med mötesplatser och aktiviteter för 
alla åldrar, tyvärr så fick en del ställas in på grund av rådande läge.

Under året har konsthallen haft sex stycken huvudutställningar samt fem stycken 
utställningar på nedre plan. Huvudutställarna har varit följande; Anna Höglund 
(fortsättning från 2019), Helene Schmitz, Kulturskolan, Tuija Lindström, Saga Wendotte 
samt Gunnar Smoliansky. Temat för året har varit fotografi. Utställarna representerar den 
bredd och mångfald som råder inom svenskt foto. Målsättningen har varit att visa såväl 
några av den svenska fotohistoriens allra tyngsta namn såväl yngre som nu verkande 
fotografer.

På nedre plan har sedvanligt Tomelilla Konstsamling ställt ut under sju månader. På grund 
av pandemin var det inte möjligt för Österlens Folkhögskolas, Unikum, att enligt årlig 
tradition visa sin elevutställning under våren. Istället visades den utställningen digitalt, via 
Tomelilla Konsthalls hemsida. Under sommarperioden visades Lina Karna Kippel samt 
under årets sista period visades Lars Grönwall. Under hösten visades utställningen Ringar 
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på vattnet. Utställningen är resultatet av Konsthallens mångåriga samarbete med Valentina 
Zülsdorff, projektledare för Österlens sköna vattendrag, samt Österlens Folkhögskola.

Besöksstatistiken för året visade trots de restriktioner som fanns att verksamheten är 
välbesökt. Konsthallen har under rådande omständigheter haft synnerligen välbesöka 
utställningar. Trots starka besöksbegränsningar i slutet av året har konsthallen under året 
haft cirka 12000 besökare, vilket endast är ett tapp cirka 2000 besökare år 2019. Satsningen 
på fotografi har även påverkat besöksgruppens sammansättning och delvis nya målgrupper 
har nåtts.

Samtliga skolor i Tomelilla kommun erbjuds ett pedagogiskt program kopplat till varje 
utställning. De pedagogiska programmen är alltid läromålsuppfyllande och inkluderar 
visning av aktuell utställning samt workshop. Under pandemin har skolorna inte haft 
möjlighet att besöka Konsthallen i särskilt stor omfattning. Flest skolbesök har förlagts till 
Anna Höglunds utställningsperiod. Under den del av Höglunds period som ligger på år 
2020 deltog 11 klasser samt förskolegrupper (cirka 80 elever). Under Saga Wendottes 
utställningsperiod deltog sex grundskoleklasser (cirka 150 elever).

År 2017 inrättades Sten Malmquists stipendium för Artist In Residence (AIR) i Tomelilla, 
med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med 
sin bortgång år 2015.

Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på och utifrån platsen 
Tomelilla under sex veckor. Stipendiet ska delas ut vartannat år med start år 2019.

I maj år 2020 avslutades ansökningsperioden inför 2021 års AIR. Tomelilla Konsthallen 
mottog och behandlade ett hundratal ansökningar från konstnärer ifrån ett stort antal 
länder. Den 23 juni beslutade kultur- och fritidsnämnden att konstnären och fotografen 
Michael Whelan från Storbritannien blir Sten Malmquist stipendiat år 2021.

I satsningen inför ett Artist in Residence (AIR) har konsthallen sökt och fått medlemskap i 
tre olika internationella AIR-organisationer. Under året har konsthallen inte haft möjlighet 
att deltaga i konferenser eller möten i dessa organisationers förtjänst. Något som bör ske 
under nästa verksamhetsår för att främja utvecklingen av samt kvalitetssäkra konsthallens 
AIR.

Biblioteket fortsatte sitt arbete kring kultur, litteratur och läsning genom bokcirklar, 
författarbesök och andra föreläsningar. Under året besökte Malmöförfattaren Maria 
Maunsbach biblioteket och under hösten kom Ystadbördiga Susanna Alakoski. Författaren 
och språkvetaren Sara Lövestams föreläsning var populär, liksom Dino Helmefalks 
föreläsning om det skånska kriget 1675-1679.

Efterfrågan på e-böcker har också ökat kraftigt under året, och biblioteken har därför höjt 
budgeten för dessa ytterligare under slutet av året.

Bibliotekets arbete med barn och unga fortsätter genom ”barnkulturspåret”, där skolklasser 
bjuds in regelbundet för visning och bokprat och gåvoböcker delas ut till de yngre barnen. 
Under regnbågsveckan fick flera klasser boktips på hbtq-tema och för förskolegrupper 
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genomförde Mamma Måd konserten ”Olika barn leka bäst” under veckan. Bland årets 
föreställningar för förskolegrupper kan annars Teater Pepinos ”Flaxdags” och ”Mäster 
skräddare och lilla damen” med Gitte Pålsson och Åsa Håkansson nämnas. ”Brandman på 
bibblan” med högläsning av äkta brandman var ett annat populärt program – 64 barn och 
vuxna deltog.

Sedan hösten 2019 har alla biblioteksfilialer i Tomelilla haft meröppet och statistik från 
tidigare år visar att både utlån och framför allt besöksantal stigit kraftigt. När Onslunda och 
Brösarp blev meröppna år 2017 respektive år 2018 fördubblades besöksantalet. För 
Smedstorps del går det på grund av pandemin inte att påvisa något säkert, men satsningen 
på meröppet har ändå gett ett stort uppsving för biblioteksverksamheten i hela kommunen. 
Filialbibliotekens placering i anslutning till skolor bidrar också till att många barn och lärare 
kan använda biblioteket, även när det inte finns bibliotekspersonal på plats

Kulturskolan har erbjudit ett brett utbud av kurser. Undervisningen sker i grupp alternativt 
individuellt i ämnena: dans, film, musik, drama/teater och bildkonst. Utöver ordinarie 
undervisning har eleverna möjlighet att medverka i bland annat konserter, vernissage, 
föreställningar och andra evenemang som kulturskolan arrangerar. Ett Kulturcrew finns för 
att uppmuntra barn och ungas delaktighet i det lokala kulturlivet.

Kulturskolan har jobbat för att finnas tillgängliga där barn och unga befinner sig och nå 
olika grupper i kommunen oberoende av funktionsvariation, kön, geografiskt avstånd, 
ekonomi, språk, kulturell eller social bakgrund.

Konserter, evenemang och övriga redovisningar har fått äga rum i det digitala forumet.

Bildkonstskolans elevutställning genomfördes som planerat. Dock ställdes den offentliga 
vernissagen in för publik. I stället kom eleverna uppdelade i mindre grupper då vi 
gemensamt och alternativt invigde elevutställningen. Under omständigheterna blev detta 
också bra och uppskattades av de elever som deltog.

Evenemang kring nationaldag, ceremoni för nya medborgare och Tomelillas marknader 
ställdes in år 2020 på grund av restriktioner kring folksamlingar.

Fritidsgården har under år 2020 haft många aktiviteter inomhus och utomhus tillsammans 
med barn och unga. De har anordnat lovverksamhet på alla loven som har varit välbesökta.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 12 november år 2019 och med komplettering den 
21 januari år 2020 att anta interkontrollplanen.

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att godkänna alla uppföljningarna på de olika 
riskerna.
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Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Kommentar:
Målet är delvis uppfyllt. Antal besök till programverksamheten uppgick till 1 063 stycken. 
Antal besök till programverksamheten minskade något i jämförelse med år 2019 på grund 
av covid-19 då man var tvungen att ställa in aktiviteter under året.

Delaktighet och egenmakt 
Antal besökare i kulturhuset ska öka.

Kommentar:
Målet är inte uppfyllt. Verksamheten hade restriktioner på antal besökare samt hade stängt 
under december månad på grund av covid-19.

Trygghet och hälsa
Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreningarna hade möjlighet 
att söka lokalt aktivitetsstöd (LOK) utifrån 2019 års deltagartillfälle.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2019
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Budget-

avvikelse
Intäkter 7100 2450 2757 -307

Kostnader -42930 -24896 -25026 130

Summa -35830 -22446 -22269 -177

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Kultur- och fritidsnämnd -227 -158 -220 62

Kultur och fritid -2336 -2372 -2318 -54

Fritidsverksamhet -17361 -3657 -3374 -283

Fritidsgården -2672 -2750 -2669 -81

Marknader -25 -26 -24 -2

Allmän kultur -13387 -13483 -13664 181

Summa nettokostnader -35957 -22446 -22269 -177
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Kultur och fritidsnämnden prognostiserade ett överskott på cirka 500 tkr i delårsbokslutet. 
Prognosen var osäker då verksamheten inte visste hur den rådande pandemin skulle 
komma att påverkar verksamheten under resterande del av året. Det prognostiserade 
resultatet berodde till viss del på sjukskrivning inom verksamheten, färre aktiviteter kunde 
utföras samt att årets utställning inte var lika kostsam som tidigare utställning att utföra. 
Verksamheten jobbar även med stärkta bibliotek vilket medför att personalen arbetat mot 
projekt i viss utsträckning.

Under hösten har verksamheten haft stränga restriktioner kring antal besökare på 
aktiviteter och i våra lokaler. Under sista delen av december månad stängde man ner 
fritidsgården. Nämnden tog under hösten ett beslut att stötta föreningarna med 0,5 mnkr. 
Efter årets slut när årsredovisningen är klar, visar det slutliga ekonomiska utfallet ett 
underskott på -177 tkr. Förvaltningen har på grund av Covid-19 pandemin fått ställa om 
kulturskolans verksamhet där det var möjligt till distansundervisning och har fått 
införskaffa teknisk utrustning till pedagogerna som inte var planerat. Kultur och fritid har 
också haft mindre intäkter på grund av pandemin. När det gäller alkoholenheten så har 
förvaltningen haft lönekostnader hela året, dessa kostnader fanns det ingen budget för.

Framtid
Våra mötesplatser är platser för konstnärlig, personlig och socialutveckling som främjar 
gemenskapen.

Alla kommunens bibliotek kommer att vara meröppna och kan då erbjuda tillträde till 
bibliotekslokalerna i alla dagar från morgon till kväll. Alla kommunens bibliotek har en 
fortsatt viktig roll som kulturhus och vill vara levande mötesplats för kommuninvånarna.

Biblioteken har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda digital teknik och att tillgängliggöra 
den för besökarna. Biblioteken har en fortsatt stor betydelse som demokratisk arena genom 
att erbjuda tillgång till litteratur, kultur och information, både i tryckt form och digitalt.

Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering 
inom projektet ”Stärkta bibliotek”. Med tanke på att Barnkonventionen blivit lag vill vi 
också sätta fokus på barns och ungas inflytande på både verksamhet och lokaler

Tomelilla konsthalls egenproducerade vandringsutställningar Anna Höglund - Allt hänger 
ihop, samt Owe Gustafson - Retrospektiv är utlånade under året till Jönköpings 
länsmuseum respektive Sjöbo konsthall.

Konsthallen har även en ny vandringsutställning som kommer att marknadsföras; Lars 
Grönwall retrospektiv.

Konsthallens andra Artist in residencestipendiat, en brittisk fotograf, kommer att verka i 
Tomelilla under maj-juni.

Konsthallen kommer att vara del av två pedagogiska och regionala projekt som syftar till att 
lyfta barn och ungas delaktighet i konstlivet samt till eget skapande.

22



Årsredovisning 2020 8

Under 2021 justeras MU-ersättningsnivåerna uppåt för utställande konstnärer. Detta 
innebär att Tomelilla konsthalls ersättningsnivåer är lägre än gällande norm vilket medför 
utmaningar med att bibehålla kvalitén på utställningarna på sikt eftersom 
utställningsvillkoren är mindre attraktiva.

Nyhet från Region Skåne är att kulturskolan är inskriven i den Regionala Kulturplanen, 
2021-2024. Det visar hur viktig kulturskolan är för regionen i arbetet med att säkerställa 
barns och ungas rätt till kultur.

Forskningsrapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Här finns 
möjlighet att utveckla samverkan mellan elevhälsan och kulturskolan för att bidra positivt i 
förebyggande syfte.

Beslut gällande kulturrådet utvecklingsbidrag kommer fortgå. Möjlighet att söka nya medel 
2021, 2022.

Fritidsgården Sofftas utmaning är att kunna tillmötesgå ungdomarnas intresse och 
önskningar. Arbeta vidare på att få igång aktiviteter med musik/inspelningsstudion. Detta 
kan vara möjligt genom samarbete med andra aktörer. Mötesplatsen ska genomsyras av 
respekt och prestigelöst och samarbete.

Tomelilla marknaders utmaning är att bevara eller öka antalet marknadsförsäljare/knallar 
samt önskan om mer varierat utbud och överlevnad av marknaderna. Framförallt efter 
2020 där i stort sett alla marknader i Sverige blev inställda. Vad har detta inneburit för 
marknadsförsäljare, har de "överlevt" denna tid då det inte funnits möjlighet för försäljning 
av deras varor och tjänster.

Pandemin har påskyndat digitaliseringens möjligheter även inom kulturområdet. Kurser 
och föreläsningar som förut var på plats kunde snabbt ställas om till digitala kanaler. 
Utvisning i kulturskolan kunde bli digitala och kanske också närmare den verklighet som 
våra barn och ungdomar upplever till vardags. Digitalisering kan innebära mer kultur till 
fler om våra besökare har digitala verktyg och kunskap om hur dessa verktyg kan användas. 
När pandemins svallvågor har mattas av kommer delar av verksamheten att återgå till hur 
det var före pandemin, men förhoppningsvis kommer vi att även fortsätta att använda de 
digitala verktyg vi nu har nyttjat under pandemin.
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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 2021/15

Datum 3 mars 2021

Kultur- och fritidsnämndens remissvar 
Mål och budget 2022 med plan till 2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024, 
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2021.152.

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med förvaltningens 
förslag, handlingsid: Kfn 2021.151. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta avgifter och 
taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2021.153.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 7 att remittera planeringsförutsättningarna 
för arbetet med mål- och budget 2022 – 2024 till nämnderna som ska inkomma med 
de utmaningar och möjligheter man ser för den kommande planperioden. Svaret ska 
vara inlämnat 2021-04-09.

Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina investeringsbehov för perioden 
2022 – 2024.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet

Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner 
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter 
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl 
fastställts av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2021-03-03

Förvaltningens yttrande Bilaga 1, handlingsid: Kfn 2021.152

Förslag till mål 2022, handlingsid: Kfn 2021.151

Avgifter och taxor 2022, handlingsid: Kfn 2021.153

Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Kfn 
2021.33

Protokoll förhandling MBL 11   budgetremiss Kultur och Fritidsnämnd 210316, 
handlingsid: Kfn 2021.156

Förslag till mål gällande god ekonomisk hushållning, handlingsid: Kfn 2021.155

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef
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Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Förvaltningens yttrande

Nämndens ansvarsområde

 Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur.
 Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp
 Ansvarar för handläggning av registrering av lotteritillstånd
 Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar
 Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet och till 18 år
 Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.
 Nationaldagen
 Ceremoni för nya medborgare

Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal

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, krävs det 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. En målbild är att alla ärenden ska beredas med ungdomsråd eller i barnpanel t ex 
en skolklass innan nämnden fattar beslut. Detta kräver dock att beredningstiden ökar, men å 
andra sidan kan beslutsunderlaget bli bättre.

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 
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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 ersättningsnivåerna justeras 
uppåt för att konsthallen inte ska halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att 
bibehålla sitt goda rykte.

Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som 
mätetal till målen. 

 Antal aktiviteter på kulturskolan
 Antal utlån e-böcker
 Antal utlån av böcker
 Barnbokslån i kommunala bibliotek
 Antal besökare på bibliotek (kundnöjdhet)
 Antal besökare på kulturhuset
 Antal besök på Soffta
 Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
 
Konsekvenser på kort och lång sikt
Det förslag som kommunstyrelsen har lämnat innebär enbart uppräkningar för nämnden. 
Förvaltningen anser att utmaningarna är utmaningar som främst är ändringar av processer och 
struktur som inte kräver några särskilda resurser. Det finns några smärre ekonomiska utmaningar, 
men det kan ske inom ram. Om utmaningarna genomförs kommer det att leda till positiva 
effekter för såväl medborgarna/kunderna/besökarna men också för kommunen som arbetsplats 
då våra tjänster blir mer attraktiva.

Nämndens sätt att möta utmaningen
Förvaltningen är positiv till möjligheterna att möta utmaningarna och förvaltningen kan hantera 
utmaningarna.

Taxor- och avgifter
Förvaltningen föreslår att samtliga taxor och avgifter räknas upp med KPI på samma sätt som 
2021 eller är oförändrade, vilket framgår av bilagan.

Investeringsbudget
Förvaltningen föreslår att aktivitetsparken kompletteras med följande:

Investering Kostnad Prio Påverkan på drift
Klättervägg 250 000 kr 1 Försumbar
Wifi-bänk med 
laddningsmöjlighet

100 000 kr 1 Försumbar

Summa 350 000 kr

Ovanstående komplettering har sitt ursprung av vad ungdomarna ville ha när förvaltningen 
frågade dem i samband med aktivitetsparkens skapande. 

Den totala kostnaden för detta är 350 000 kr.
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Nämndens förslag till mål för 2022
Under samma målområden som 2021 har nämnden valt att formulera sina mål till följande:

 Kulturvärden ska bevaras och utvecklas
 Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet
 Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med fem procent

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att Föreningslivet ska vara utvecklande och kostnadseffektivt.
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Kultur-och fritidsnämndens förslag till mål, Bilaga x

Nämndens förslag till mål för 2022
Under samma målområden som 2021 har nämnden valt att formulera sina mål till följande:

 Kulturvärden ska bevaras och utvecklas
 Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet
 Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med fem procent

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att Föreningslivet ska vara utvecklande och kostnadseffektivt.
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Kultur och fritidsnämnden

Förslag till mål 2022 gällande god ekonomisk hushållning

På nämndens planeringsdag den 17 februari bestämdes att målet för god ekonomisk 
hushållning skulle lyda:

” Föreningslivet ska vara utvecklande och kostnadseffektivt.”

Alexander Verweij Svensson och Sven Gunnarsson föreslår att målet ändras till följande:

” Föreningslivet ska vara utvecklande och bidra till en god folkhälsoekonomi"
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor – kultur- och fritidsnämnden 2022
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.
 
Kultur och fritid

Simhallen 2020 2021 2022
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 100 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
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Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 
ggr) 

2020 2021 2022

Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

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

2 100 kr Hyr ej ut Hyr ej ut
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Kommunledningskontoret

Stora bassängen/timme för 
övriga

2 600 kr Hyr ej ut Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för 
boende i kommunen

1 100 kr Hyr ej ut Hyr ej ut

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

45 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 
20 % av avgiften

Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

Friluftsbaden 2020 2021 2022
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
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Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

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

Sporthallarna, gymnastiksalarna och 
fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2020 2021 2022

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna 
dock minst

135 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna 
dock minst 

105 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
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Träningshyra/timme, gymnastiksal, 
bidragsberättigad föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

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

200 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra

Bibliotekstaxor 2020 2021 2022
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till 
mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från 
förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller 

anskaffningsvärde
Oförändrad Oförändrad

Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad Oförändrad
Film 5 kr/dag Oförändrad Oförändrad
Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad Oförändrad
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad Oförändrad
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad Oförändrad
Tidskrift 50 kr Oförändrad Oförändrad
CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad Oförändrad
Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad Oförändrad
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Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad Oförändrad
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad Oförändrad
DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad Oförändrad
Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad Oförändrad
Energimätare 600 kr Oförändrad Oförändrad
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr Oförändrad Oförändrad
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad Oförändrad
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Oförändrad Oförändrad

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

Kulturskoletaxor 2020 2021 2022
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

Taxor för konsthallen 2020 2021 2022
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

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

2020 2021 2022

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

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

Uppräknas enl KPI. Uppräknas enl KPI.

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

Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI.

Lotteritillståndsavgift 2020 2021 2022
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr Oförändrad Oförändrad

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.
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Torghandel och Tomelilla marknad 2020 2021 2022
Torghandel 0 kr Oförändrad Oförändrad
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad Oförändrad

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad Oförändrad
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt 
utanför affären, på egen begäran
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PROTOKOLL ENLIGT 11 § MBL

Sida 1 av 2

Ärende: Arbetsgivarens förslag på budget 2022, gällande Kultur- och fritidsnämnden
Tid: 2021-03-16
Plats: Teams
Parter: Tomelilla kommun, Akademikerförbundet SSR (SSR), Kommunal och Vision

Närvarande
För arbetsgivaren: Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef

Linnéa Olsson, HR-strateg

För arbetstagarparten: Lars Häggqvist, Akademikerförbundet SSR
Therese Magnusson, Kommunal 
Zenitha Thulin, Vision  

Vid protokollet: Linnéa Olsson 
 

Utses att justera: Samtliga närvarande

§ 1 
DIK, Ledarna, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kallats till förhandlingen men har 
valt att inte delta. 

§ 2
Lärarförbundet har tagit del av handlingarna och vill föra till protokollet att det är en hel del 
utmaningar som kontinuerligt behöver arbetas med både lokalt och centralt, samt behöver 
anpassas till varje verksamhet.

§ 3
De närvarande fackliga parterna har tagit del av handlingarna inför dagens förhandling där 
arbetsgivaren redogör för förslaget avseende budget 2022, Kultur- och fritidsnämnden. 

§ 4 
Parterna för en dialog om vikten av arbete som sker mellan enhets- och verksamhetsgränser.

§ 6 
Förhandlingen avslutas i enighet 2021-03-16

Justeras på sida 2
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PROTOKOLL ENLIGT 11 § MBL

Sida 2 av 2

Justera

För arbetsgivaren:

Datum………………….

………………………………..
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 

För arbetstagarparten: 

Datum………………………. Datum……………………….

……………………………… ………………………………
Lars Häggqvist, SSR Therese Magnusson, Kommunal

Datum……………………….

………………………………
Zenitha Thulin, Vision 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon:0417-183 05   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2020/179

Datum 20 januari 2021

Planeringsförutsättningar för budget 
2022 med plan för 2023-2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2021.xxx.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i 
detta läge av budgetprocessen
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i 
detta läge av budgetprocessen

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i 
detta läge av budgetprocessen

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 20 januari 2021

Förslag till planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunfullmäktiges presidium

Familjenämnden

Vård och omsorgsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

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

Diarienummer: KFN 2019/37

Datum 3 mars 2021

Nytt stödsystem för ideella föreningar i 
Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och att införa det från och 
med aktivitetsåret 2021. 

Kultur-och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att besluta att det nya 
stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att 
genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter 
av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar i åldrarna 7–25 år inom 
kommunen.

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

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

Jämfört med när förslaget till nytt stödsystem senast behandlades i nämnden är det 
kompletterat på sid 9 under stycket: 2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-
/lokaler med formuleringen 
Det gäller även för lån med ”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och räntor 
som är beslutade sedan tidigare samt att maximalt driftbidrag är 350.000 kronor per 
år. 

Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020, 
Kfn § 40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut från 
arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen 
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska 
konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar.

Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag från den 23 juni och lämnar 
följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för bl.a. lokalt aktivitetsstöd (LOK) så 
är det svårt att veta vilka konsekvenserna blir för att det inte finns tillgängliga 
uppgifter. I det nya förslaget är det till exempel åldern 7 - 25 och nuvarande uppgifter 
som förvaltningen får in från föreningarna är åldern 5 - 20. 

Kontakt har tagits med SkåneIdrotten SISU för att få in uppgifter gällande 
deltagartillfälle för 2019 gällande det statliga (LOK) som är åldern 7 - 25 för 
föreningar i Tomelilla kommun. De uppgifter vi har fått är att föreningarna har 
rapporterat in 6 172 deltagartillfälle för åldern 21 - 25. Vilket motsvarar en kostnad i 
det nya förslaget på 6 172 x 5 kr =30 860 kr, vilket är en kostnad kommunen inte 
haft tidigare. 

Därutöver så tillkommer de föreningar som inte får statligt LOK men som kan söka 
kommunalt LOK för åldern 21 - 25 år och hur många detta kan bli har vi inga 
uppgifter på.  I gengäld så har kommunen utbetalt LOK stöd för åldern 5 - 6 och 
2019 så var detta 2 791 deltagartillfälle, vilket motsvarar 2791 x 7 kr=19 537 kr.

När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka om lokalt 
aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några uppgifter på hur 
många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att söka om i det nya 
stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa föreningar enbart haft möjlighet 
att söka grundbidrag som är baserad på medlemsantalet för medlemmar boende i 
Tomelilla kommun. 2020 betalades det ut 47 846 kr i grundbidrag.
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När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av kostnader som 
får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som föreningarna får söka för i 
det nya förslaget är följande:        

- Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar, 
vatten och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och skötselkostnader 
samt eventuellt larm.

Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart 

- räntor för lån med ”fritidsnämndens borgen”, vatten och avlopp, 
värmekostnader som föreningarna fick ansöka om. 

Förvaltningen har inte tillgång till dessa uppgifter och kan därmed inte få fram de 
ekonomiska konsekvenserna gällande driftsbidraget i nuvarande bidragsregler jämfört 
med förslaget i det nytt stödsystem. 

Enligt kultur och fritidsplanen prioriteras barn och unga samtidigt som kultur och 
fritidsnämnden vill att alla föreningar ska behandlas lika och att aktiviteter ska 
premieras. 

Nya förslaget till stödsystem har en likabehandling vad gäller de statliga stöden med 
samma ansökningsregler och ansökningstider.

Ärendet behandlades åter i Kultur- och fritidsnämnden den 22 
september 2020, Kfn § 50/2020: Kultur och fritidsnämnden beslutade att 
återremittera ärendet till förvaltningen för att bryta ner beräkningarna av 
föreningsstödet i enlighet med kultur och fritidsnämndens beslut 2019-03-26 
(Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ett fördjupat underlag skulle 
tas fram. Förvaltningen fick i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs 
och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Slutligen beslutade nämnden att ärendet skulle behandlas på nytt på nämndens 
sammanträde 2020-11-17 förutsatt att förvaltningen då var klara med 
kompletteringarna.

På nämndens sammanträde den 17 november 2020, Kfn § 52/2020, 
lämnades följande information: Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 
informerade om att insamling av underlag enligt uppdrag av nämnden den 22 
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september inte är helt slutfört men förvaltningen kommer ha klart ett nytt 
underlag för beslut på sammanträdet den 15 december.

På nämndens sammanträde den 15 december 2020, Kfn § 66/2020 informerade 
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt muntligt om den ekonomiska konsekvensanalysen 
som man fick i uppdrag av nämnden att ta fram den 22 september. Nämndens 2:e 
vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade om alliansens planer för den vidare 
hanteringen av ärendet och ordförande kommer återkomma med besked. På 
nämndens sammanträde den 26 januari ställde på nytt nämndens 2:e vice ordförande 
frågor om den fortsatta hanteringen av nytt stödsystem. På sammanträdet den 16 
februari 2020 meddelade ordförande nämnden att ärendet ska behandlas som 
beslutsärende på dagens sammanträde den 23 mars 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska konsekvenserna 
såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.

Barnperspektivet
Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen i åldrarna 
7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av föreningslivet.

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

Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att det nya 
stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 2021-03-03

Förslag till nytt stödsystem, rev 2021-03-03, handlingsid: Kfn 2021.158

Presentation Kultur och fritid Stödsystem, handlingsid: Kfn 2021.157
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Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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     Arbetsgruppens förslag till nytt stödsystem för ideella  
     föreningar i Tomelilla kommun

         
 Övergripande mål för stöd till ideella föreningar

  Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att   
  genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter  
  av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar i åldrarna 7 – 25 år inom 
  kommunen.

  Stödformerna skall bidra till

 att intentionerna i översiktsplanen 2025 med utblick mot 2040 uppnås liksom 
visionen ”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter 
av Österlen”

 att främja en aktiv vardag med varierande utbud såväl inom kultur som fritid 
 att stimulera barn och ungdom att få en möjlighet att bli och förbli en del av 

föreningslivet
 att likaprincipen skall gälla för alla oavsett vald aktivitet
 att mötesplatser är tillgängliga för alla
 att utbudet av arrangemang är varierande och öppna för alla

  Allmänna bestämmelser
  Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till ideella 
  föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla kommun.
  För att erhålla stöd från Tomelilla kommun krävs att föreningen är godkänd som  
  stödberättigad. För att bli detta skall nedanstående allmänna villkor vara uppfyllda:

  Förening ska:
 vara öppen för alla och ha ideellt syfte 
 vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer 
 ha minst 10 medlemmar i åldern/åldrarna 7 – 25 år och/ eller pensionärer, 

           och/ eller medlemmar som är funktionsvariabla och som erlagt fastställd 
           medlemsavgift.

 av årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar
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 ha stadgeenligt vald styrelse och valda/utsedda revisorer
 erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller 

           bankgirokonto

      Kultur o fritidsnämnden kan, genom särskild prövning, ge förening stöd även om
             ovanstående kriterier inte uppfylls om föreningens verksamhet bedöms av    
             nämnden som mycket angelägen.

Ansökan om stöd 
Ansökan sker digitalt på Tomelilla kommuns hemsida ( www.tomelilla.se )
Ansökningshandlingarna ska vara fullständigt ifylld av behörig firmatecknare.
Stödet skall vara sökt senast den dag som anges i bestämmelserna för respektive 
stöd.

   Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller ett 
reducerat stöd, enligt följande:

   Ansökan inkommen 
1 – 7 dagar försent, sker avdrag med 10%
8 – 14 dagar försent, sker avdrag med 25%

      21 dagar eller senare försent behandlas inte.
             Beviljat stöd utbetalas enbart till föreningens plus- eller bankgiro. 
             Sektion i förening kan inte söka/beviljas stöd.

   Om oriktiga ansökningsuppgifter lämnas kan detta medföra avstängning och krav
   på återbetalning vilket fastställes av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.
   Förening som brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med 
   omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av tidigare   
   utbetalt stöd.
   Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess skulden
   reglerats.

Insyn och granskning
Stödberättigad förening skall senast 2 månader efter årsmötet, årligen ha insänt 

      godkända handlingar enligt följande:
   Årsmötesprotokoll
   Verksamhetsberättelse med ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna 

  verksamhetsåret
   Revisionsberättelse 
   Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
   Stadgar – om dessa förändrats
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   Uppdaterade föreningsuppgifter inkl. styrelseförteckning
   Stöd utbetalas inte till förening förrän ovanstående uppgifter kommit kultur- 

  och fritidsnämnden tillhanda. Om inte uppgifterna kommit kultur- och 
  fritidsnämnden tillhanda under kalenderåret, så är rätten till det   
  sökta/beviljade stödet borttaget.
 

             Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljning av föreningars 
verksamhet, vilket kan innebära att förening som erhållit stöd skall ställa 
erforderliga handlingar och uppgifter till nämndens förfogande.

Belopp
Kultur- och fritidsnämnden fastställer och fördelar årligen stödens belopp i 
förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd. 

         Stödformer

          1. Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är det samlade begreppet för olika stödformer som är avsedda att
   stimulera och möjliggöra genomförandet av olika föreningsverksamheter.

             Verksamhetsstödet består av följande stödformer 
 Lokalt aktivitetsstöd 
 Stöd till studieförbund
    Arrangemangsstöd
 Utvecklingsstöd

1.1 Lokalt aktivitetsstöd

Ändamål
Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter

           
Villkor
Stöd kan beviljas förening med verksamhet för åldrarna 7 – 25 år samt för  

       pensionärer och eller personer med funktionsvariation.
       För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.
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                Stödberättigad aktivitet är
 

 Ledarledd gruppaktivitet med minst 3 och högst 30 medlemmar i åldrarna 7 – 
25 år samt för pensionärer eller deltagare med funktionsvariation.
Stöd kan utgå även för aktiviteter i rekryteringssyfte.

    Ledare skall vara utsedd av föreningen och vara minst 15 år samt vara 
   närvarande under hela aktiviteten. Ledare kan inte redovisningsmässigt vara 
   ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

      En gruppaktivitet ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling  
     och avslutning,

    Gruppaktiviteten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse 
   alternativt medlemsmöte eller liknande och vara genomförd av föreningen

    Gruppaktiviteten skall dokumenteras på föreskrivet sätt och förvaras under 
   minst sju år

                Stöd utgår inte till

    Entrébelagda eller kommersiella aktiviteter

                Bidrag för deltagare
                Deltagaren ska vara mellan 7 – 25 år och/eller pensionär och vara medlem i
                stödberättigad ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun. 
                För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

                Bidrag för ledare
   Ansvarig gruppledare skall vara minst 15 år och medlem i stödberättigad 
   ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun

                Lokalt aktivitetsstöd utgår med
                Ledarstöd          5 kr/per gruppaktivitet

                Deltagarstöd
     7 – 12 år          7 kr/per deltagartillfälle
     13 – 20 år          9 kr/per deltagartillfälle
     21 – 25 år och               
     för pensionär         5 kr/per deltagartillfälle

  För medlemmar
     med funktions-
     variation                10 kr/per deltagartillfälle
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                  Ansökan 
                  sker digitalt för verksamhet under tiden 

1 januari i – 30 juni den 25/8  
                  1     juli – 31 december den 25/2

              1.2 Stöd till studieförbunden

Ändamål
Skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, 

      genomföra och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom
      kommunen

              Förutsättningar för stödet 
  Stöd utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
  organisation är godkänd för statsbidrag. 
  För kommunalt stöd till studieförbunden gäller villkor, kriterier,
  unika deltagare och fördelningsprinciper som i stort är gällande för statsbidrag.
  Förändringar av statsbidragsvillkoren medför oftast motsvarande förändringar 
  av kommunstödet.

                   Stöd 
                Stödet fördelas i förhållande till fastställt anslag enligt nedanstående fördelning

 Tillgänglighetsstöd   8 procent
 Verksamhetsstöd/studiecirkel                                                                67 procent
 Verksamhetsbidrag/ annan folkbildningsverksamhet 10 procent
 Verksamhetsbidrag/kulturprogram 15 procent

                    Redovisning och ansökan
                    Följande handlingar skall medfölja ansökan:

 STUV-rapport
 Mål/styrdokument som beskriver de för verksamheten beslutade målen 

och/eller styr verksamheten
   Ansökan sker årligen digitalt på fastställd blankett, senast den 31 mars, året   
   efter genomförd verksamhet.
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                1.3 Arrangemangs- och evenemangsstöd
    
     Ändamål
     Stödet avser stimulera till anordnandet och genomförandet av olika slags 

               offentliga publika arrangemang/evenemang.
   
     Villkor

               Arrangemangen/evenemangen skall genomföras inom kommunen och vara öppet 
               samt tillgängligt för alla kommuninvånare.

     Arrangören skall beakta jämställdhetsperspektivet, när det gäller både planering 
               och genomförandet av arrangemanget/evenemanget.

     Arrangemanget/evenemanget skall eftersträva att vara klimat- och miljöneutralt.
     Kultur- och fritidsnämnden kan även besluta om att prioritera särskilda specifika

               åldrar eller målgrupper årligen.
            
    Stöd
    Stöd kan årligen utgå för ett eller flera arrangemang/evenemang.
    Stödet kan utgå i form av ekonomiskt stöd eller som en förlustgaranti
    Kultur- och fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå 

              och i vilken omfattning.
  
    Ansökan och redovisning
    Ansökan sker digitalt på fastställda ansökningsblanketter senast tre månader före    
    arrangemangets/eventets genomförande.
    Redovisning av arrangemanget sker på fastställd blankett som skall vara kultur-och
    fritidsnämnden tillhanda senast två månader efter genomförandet.

    Utbetalning
    av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning  
    och   även av en eventuell förlustgaranti sker när slutredovisningen av 
    arrangemanget godkänts av kultur- och fritidsnämnden. 
    Slutredovisningen skall vara inkommen under kalenderåret och senast 
    två månader efter att arrangemanget/evenemanget 
    genomförts.
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1.4  Utvecklingsstöd

   Ändamål
             Stödet avser att våga utmana, pröva och utveckla nya verksamhetstankar-/ idéer i 
             syfte att kunna finnas mede i ett framtida verksamhetsutbud.  
             Stödet är även avsett att stimulera till en ökad jämställdhet, mångfald och 
             tillgänglighet inom föreningsverksamheterna i kommunen
          

   Villkor
           Verksamhet som vänder sig till åldrarna 7 – 25 år och eller pensionärer alt.   
           personer med funktionsvariation prioriteras.
           Kultur- och fritidsnämnden kan även särskilt besluta om att prioritera särskilda 
           specifika åldrar eller målgrupper.

          
             Ansökan
             skall ske digitalt på fastställd blankett senast tre månader före uppstart
          

   Stöd och redovisning
             Stöd kan utgå som ett indirekt eller direkt ekonomiskt stöd och kultur- och
             fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå och i vilken
             omfattning.
             Redovisning av utvecklingssatsningen skall vara kultur- och fritidsnämnden
             tillhanda senast två månader efter avslut.

   Utbetalning
  av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning
   sker när slutredovisning av utvecklingssatsningen godkänts av kultur- och
  fritidsnämnden. 
  Om indirekt stöd skall utgå innebär detta att kultur- och fritidsnämnden svarar
  för de kostnader som beviljats för satsningen.

1.5 Stöd till kulturellt värdefulla byggnader

 Ändamål
Ett viktigt inslag i kommunen är våra olika kulturellt värdefulla byggnader och därför 
finns ett särskilt kommunalt stöd för bevarandet av dessa.
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Villkor
Stödet utgår endast till kulturellt värdefulla byggnader som kultur- och fritids-
nämnden i förhand godkänt som stödberättigade.

Stöd
Stöd kan utgå för godkända nettokostnader för underhåll av byggnad med tillhörande 
utemiljö. samt för eventuell inventarieanskaffning i byggnad 
Åtgärder som prioriterar tillgängligheten och/eller är miljö-och klimatsmarta 
prioriteras

Ansökan
Ansökan sker digitalt senast den 31 mars årligen på fastställd blankett
              
Utbetalning
Utbetalning av beviljat ekonomiskt stöd sker, när kultur och fritidsnämnden erhållit 
den ekonomiska redovisning som krävs i varje enskilt fall.

          
       2.  Anläggnings och lokalstöd

   Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar-/lokaler 
   för verksamheter som bedrivs inom Tomelilla kommun. Stödet prioriteras till 
   anläggningar-/lokaler där verksamhet för åldersintervall 7- 25 år och/eller 
   pensionärer alternativt verksamhet för  medlemmar med funktionsvariation bedrivs.
   Anläggningsstödet är avsett täcka del av föreningens nettokostnader för drift/hyra av
   lokalen/anläggningen
   Stöd utgår endast till anläggningar/-lokaler ägda eller förhyrda inom kommunen, vilka
   tidigare godkänts som stödberättigade av kultur och fritidsnämnden.
   Stöd utgår endast för den del av kostnaderna som är att hänföra till föreningens 
   ordinarie verksamhet.
   Förening skall kunna verifiera uppkomna nettokostnader om kultur och 
   fritidsnämnden så önskar.

        2.1 Stöd i kommunägda-/hyrda anläggningar – och lokaler

Ändamål/Stöd
    För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så erhåller samtliga
    stödberättigade föreningar i kommunen en subventionerad kostnad för upplåtelse 
    av kommunägda-/hyrda anläggningar-/lokaler.
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    Villkor
    Vid upplåtelse prioriteras verksamhet för 7 – 25 år och pensionärer eller verksamhet 
    för medlemmar med funktionsvariation som bedrivs enligt kommunens
    policy för anläggnings- och lokalupplåtelse.

       2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-/lokaler 

Ändamål
För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler 
så kan stöd utgå för detta till stödberättigade föreningar.

          Villkor
          Vid beräkning av anläggningsstödet skall anläggningens nyttjandegrad och betydelse 
          för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt pensionärer
          prioriteras eller där verksamhet för medlemmar med funktionsvariation bedrivs.

Stöd som kan utgå baseras på anläggningens-/lokalens årliga godkända
          nettodriftkostnader, enligt nedan: 
          

Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar,  
          vatten och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och 
          skötselkostnader samt eventuellt larm. Det gäller även för lån med    

”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och räntor som är beslutade sedan        
tidigare.
          

          Stöd
          Anläggningsstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaderna till 
          förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen i gruppaktivitet enligt lokalt 
          aktivitetsstöd senaste verksamhetsåret för åldrarna 7 – 25 år samt för pensionärer, 
          eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation har bedrivits, eller
         att på annat sätt beskriva verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och kategorier 
          i anläggningen-/ lokalen.   
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där 
          verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar och kategori kan
          stöd utgå med högst 25 %.
          Anläggnings- och lokalstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter 
          totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.

          Maximalt driftbidrag är 350.000 kronor per år.

          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
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  2.3 Hyresstöd
          
          Ändamål

För att underlätta för ordinarie föreningsverksamhet i föreningshyrda anläggningar
          och lokaler så utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar.
        
          Villkor
          Hyresstöd utgår endast till anläggningar- och lokaler som kultur och fritidsnämnden
          i förhand godkänt som stödberättigade
          Vid beräkning av hyresstödet skall anläggningens- lokalens nyttjandegrad och 
          betydelse för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt 
          pensionärer prioriteras. eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation 
         bedrivs.
         Stöd som kan utgå baseras på följande kostnader:
          Kallhyra, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten och avlopp, 
          sotning, värme och el samt arrende samt eventuellt larm

          Stöd 
          Hyresstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaden till förening 
          som vid senaste verksamhetsåret redovisat minst 250 deltagartillfällen/år i 
          gruppaktivitet enligt lokalt aktivitetsstöd för åldrarna 7 – 25 år samt för 
          pensionärer, och medlemmar med funktionsvariation, eller på annat sätt beskrivit 
          verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och personer i anläggningen- /lokalen.   
          
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år i gruppaktivitet enligt 
          lokalt aktivitetsstöd eller där verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för 
          dessa åldrar kan stöd utgå med högst 25 %.                               
          Hyresstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter totalt inkomna och 
          godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.
           
          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
          

            2019 10 14, Rev 2020 04 17, 2020 05 27 2021 03 01

            Arbetsgruppen
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Kultur och Fritid
Återrapportering av nytt stödsystem för 
ideella föreningar i Tomelilla Kommun
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Pensionärs- och funktionsvariationsföreningar
Presentation utifrån förslaget till nytt stödsystem och nuvarande bidragssystem

 

  Förslag till nytt 
stödsystem 2018

    Nuvarande 
bidragssystem 
2018

   

Förening Deltagartillfälle/kr Hyresb Kronor Grundb Hyresb Kronor

A 1215 x 5=6075 4000 10075 3325 4000 7325

B 1789 x 5=8945 3500 12445 6020 3500 9520

C 731 x 5=3655 500 4155 7350 500 7850

D 3615 x 5=18075  7000 25075 13125 7000 20125

E 2857 x 10=28570 7000 35570 9345 7000 16345

Summa     87320     61165
 

61



  Förslag till nytt 
stödsystem 2019

    Nuvarande 
bidragssystem 
2019

   

Förening Deltagartillfälle/kr Hyresb Kronor Grundb Hyresb Kronor

A 1464 x 5=7320 4400 11720 3045 4400 7445

B 5903 x 5=29515 6000 35515 7245 6000 13245

C 634 x 5=3170 3000 6170 7700 3000 10700

D 4929 x 5=24645 8000 32645 12320 8000 20320

E 2767 x 10=27670 7500 35170 10045 7500 17545

Summa     121220     69255

Det kan konstateras att för de föreningar som förvaltningen har tagit in 
uppgifter om deltagartillfälle så hade fyra av fem föreningar fått ut mer bidrag 
med det nya stödsystemet.
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  Förslag till nytt stödsystem 
2018

  Nuvarande bidragssystem 
2018

Förening Kronor Förening Kronor

1 98157 1 95933

2 50375 2 30833

3 234030 3 326723

4 15827 4 7178

5 563206 5 423127

Summa 961595 Summa 883794

 

Ungdomsföreningarna 
Här presenteras resultat av de kostnader som föreningarna har inkommit 
med enligt de nya parametrarna och då räknat på 50 % av kostnaderna 
enligt förslaget till nytt stödsystem i vänsterspalten samt det driftbidrag som 
har utbetalats i det nuvarande bidragssystem samt avräknat procentsats av 
de redovisade intäkterna i högerspalten. I summorna är inklusive ”lån med 
fritidsnämndsborgen 100 % för de föreningar som har sådana beviljade 
sedan tidigare
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Här kan konstateras att någon förening med höga kostnader får ut mindre 
bidrag i förslaget till det nya stödsystemet. 

  Förslag till nytt stödsystem 
2019

  Nuvarande bidragssystem 
2019

Förening Kronor Förening Kronor
1 61251 1 97927
2 47603 2 32896
3 253159 3 371613
4 27372 4 7813
5 736965 5 425223
Summa 1126350 Summa 935472
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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 2021/21

Datum 10 mars 2021

Nationaldagen 6 juni samt Tomelilla 
sommarmarknad 22 juli 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in alla kommunala arrangemang kring 
nationaldagen den 6 juni 2021 samt att ställa in Tomelilla sommarmarknad den 22 
juli 2021.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar också att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna till ett alternativt digitalt nationaldagsfirande den 6 juni. 

Ärendebeskrivning
Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ingår bland annat kommunala 
arrangemang kring nationaldagsfirandet den 6 juni samt att årligen arrangera 
sommarmarknad och höstmarknad i Tomelilla.

Under pågående covid-19 pandemi finns strikta nationella restriktioner kring större 
folksamlingar. Förvaltningen bedömer inte att dessa restriktioner kommer att ha 
förändrats på ett sådant sätt under juni och juli att det är möjligt att genomföra 
nationaldagsfirandet 6 juni samt sommarmarknaden den 22 juli. 

För att praktiskt kunna genomföra sommarmarknaden hade samtliga restriktioner 
kring folksamlingar behövt ha upphört i juli då det rent praktiskt skulle vara mycket 
svårt för kommunen att begränsa antalet besökare på ett sådant arrangemang. 

Förvaltningens bedömning är att det kommer kvarstå nationella begränsningsregler 
kring större folksamlingar även under sommaren och att arrangemangen därför 
behöver ställas in även 2021.
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Tomelilla sommarmarknad innebär besök från många marknadsknallar. 
Förvaltningens bedömning är att om nämnden väntar för länge med beslut om att 
ställa in marknaden kan det få större ekonomiska konsekvenser för knallarna jämfört 
med att meddela beslutet i god tid.

Ekonomiska konsekvenser
De direkta ekonomiska konsekvenserna för kommunen av att ställa in 
arrangemangen bedöms vara mycket begränsade. Genom att ställa in arrangemangen 
i god tid genereras inga kostnader för t ex polistillstånd och marknadsföring.

Barnperspektivet
Arrangemangen vänder sig även till barn så att ställa in innebär att möjligheterna till 
aktiviteter för barnen dessa dagar också begränsas.

Miljöperspektivet
Att ställa in arrangemangen kan få vissa positiva effekter ur ett miljöperspektiv. 
Speciellt Tomelilla sommarmarknad innebär transporter i stor omfattning både för 
krämare och tivoli och för besökare. Större arrangemang innebär också nedskräpning 
på de platser där de arrangeras.

Uppföljning
På nämndens sammanträde i augusti kommer eventuellt beslut om att även ställa in 
Mikaeli marknad i oktober att fattas. Det går inte i nuläget bedöma om denna är 
möjlig att genomföra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 202

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
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Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt.
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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 2021/4

Datum 4 mars 2021

Redovisning av delegeringsbeslut Kfn 23 
mars

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

Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:

1. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet om 
utvecklingsbidrag på 192,2 tkr gällande kulturskolor

2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande fördelning av bidrag till 
ungdomsföreningar 2021.

3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande fördelning av bidrag till pensionär- 
och handikappföreningar 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-03-04

Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor 2021, handlingsid: Kfn 2021.127

Bidrag till ungdomsföreningar 2021, handlingsid: Kfn 2021.126
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Bidrag till pensionär och handikappförening 2021, handlingsid: Kfn. 2021.125

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Sökande
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" 
på startsidan.

Obligatoriska bilagor
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de 
fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 
MB.

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 2 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Så skickar du in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och 
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och 
sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den 
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och 
blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

Anvisningar för ansökan

Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor
För ansökningsperiod och kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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Uppgifter om sökande Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Gustafs torg 16
Postadress, Box

Tomelilla
Postort

273 80
Postnummer

Tomelilla

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

041718000

Telefonnummer (växel)

kulturskolan@tomelilla.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.tomelilla.se
Webbplats

Skåne län
Län

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro 5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Britt-Marie Börjesson
Organisationens/institutionens firmatecknare

Kommunchef
Firmatecknares funktion

Kontaktuppgifter för denna blankett

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
E-postadress till kontaktperson

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

041718117
Telefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution. Jag är behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, 
och jag försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är 
i likvidation eller konkurs.

✘ * Härmed intygar jag att sökanden kommer att följa gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd i sin 
verksamhet. Jag förstår också att sökanden är skyldig att inkomma med komplettering om förhållandena väsentligen ändras.

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor
För ansökningsperiod och kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

enhetschef kultur och fritid
Befattning

Se till exempel förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

✘ * 2. Härmed försäkrar jag att bidraget inte kommer att användas för aktiviteter som är en del av den obligatoriska 
verksamheten i grundskolan och grundsärskolan eller inom den garanterade undervisningstiden för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. Genomförda aktiviteter kommer inte heller att vara betygsgrundande. 

Läs noga igenom informationen om bidraget innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

* 1. Ange vad ansökan avser. Endast ett val är möjligt. Du ska skicka in två separata ansökningsblanketter om du ansöker för 
både kommunens egna satsningar och är huvudansvarig kommun som ansöker för satsning i samverkan med andra kommuner. 

1.1 Kommunens egna satsningar

1.2 Satsning i samverkan med andra kommuner (söks endast av huvudansvarig kommun)

1.3 Sänkning av en hög elevavgift

* 3. Om ansökan avser 1.1 Kommunens egna satsningar. Avser ansökan även sänkning av en hög elevavgift? 

Ja Nej

4. KOMMUNENS EGNA SATSNINGAR

* 4.1 Ange antal satsningar ni söker bidrag för

1 2 3

5. SATSNING 1

✘ bredda och utveckla kulturskolans utbud,

* 5.1 Med den planerade satsningen är avsikten att utveckla kulturskolans verksamhet i huvudsak genom att (du kan ange upp 
till tre alternativ):

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

Beroende på vad du söker för kommer olika frågor vara synliga och obligatoriska för dig att besvara, se längre fram i blanketten.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Filmprojekt! Fortsatt utveckling på det arbete vi påbörjat med hjälp av tidigare bidrag. Dvs erbjuda film utanför
centralorten, nå ut till underrepresenterade målgrupper (socioekonomiskt svagt område, byarna, pojkar,
högstadiet el äldre.).
Fortsatt arbete ur det pedagogiska perspektivet, att i samklang med barnens nyfikenhet och behov utforska
ämnet och dess undervisningsformat (metod, innehåll). Erbjuda tillfälle att prova-på, lika väl som möjlighet till
fördjupning. Skapa trygg, kreativ mötesplats som främjar det normkreativa tänkandet där en bred målgrupp
oavsett geografi, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariation tilltalas.
Synliggöra kulturskolan genom uppsökande verksamhet (bla lovverksamhet, klassrumsbesök, workshop).
Som en vidareutveckling av tidigare projekt vill kulturskolan, tillsammans med barn och unga, hitta/skapa
attraktiva mötesplatser för fortsatt filmskapande efter avslutat mellanstadiet.

För att kunna genomföra ovanstående vill vi projektanställa filmpedagoger.

* 5.2 Beskriv övergripande och kortfattat vad ni vill göra inom ramen för den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

För att kunna tilltala fler barn och unga behöver vi kunna erbjuda mångfald och genrebredd i kulturskolans
utbud även utanför centralort.
Kulturskolans ökade närvaro i byarna visar positiv effekt genom ökat elevantal. För att nämna exempel på
detta deltog en tredjedel av Odenslundsskolans alla barn under filmprojekt läsår 2020-2021.

Film är det ämne som tilltalar flest pojkar, något vi vill värna om.

Genom tidigare genomförd uppsökande verksamhet bildar vi oss en uppfattning gällande behov och intresse
för kulturskolans verksamhet (utbud, utformning) hos kommunens barn och unga (möjliggör delaktighet och
påverkan).

Statistik visar att vi tappar elever när de börjar på högstadiet.

* 5.3 Beskriv kort er behovsanalys och hur ni kommit fram till behovet av den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

Kommunens egna satsningar
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5/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Kursen är avgiftsfri.

(Odenslundsskolan) Verksamhet är förlagd på skolan i direkt anslutning till skoldagens slut alternativt i god samverkan med
skolans fritidsverksamhet. Tar bort geografiska hinder, underlättar och möjliggör för fler att delta i kulturskolans verksamhet.

Utrustning finns att låna på plats i samband med kurstillfället.

* 5.6.1 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till målgruppen barn och unga i områden 
med socioekonomiska utmaningar. (Max 500 tecken)

Kulturskolans närvaro i byarna har positiv effekt på elevantal. Det underlättar för så väl barn som
vårdnadshavare när kulturskolan kommer till grundskolans lokaler och möter upp i direkt anslutning till
skoldagens slut. Samverkan med grundskolans fritidsverksamhet visar sig också ha en god påverkan.

Schemaläggning och anpassning av tex lektionslängd för att de yngsta barnen som ej går på fritids
hinner med den senare bussen.

* 5.7.1 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till målgruppen barn och unga i glesbygd. (Max 
500 tecken)

Onslunda

* 5.6.2 Ange område(n)/ort(er)/stadsdel(ar) inom kommunen där satsningen för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med 
socioekonomiska utmaningar ska äga rum.

Brösarp, Onslunda

* 5.7.2. Ange område(n)/ort(er) inom kommunen där satsningen för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd ska äga rum.

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

bredda och utveckla kulturskolans utbud,

* 6.1 Med den planerade satsningen är avsikten att utveckla kulturskolans verksamhet i huvudsak genom att (du kan ange upp till 
tre alternativ):

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

✘ genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

✘ på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

Kommunens egna satsningar

En kulturskola för alla! Uppmuntra barn och unga med funktionsvariationer att komma till
kulturskolans verksamhet.

Aktivt söka upp och möta målgruppen. Tillgängliggöra kulturskolan på den geografiska platsen
där behov finns. Erbjuda verksamhet i direkt anslutning till skola och skolslut. Där vi ser
möjlighet och behov, samverka med skola och fritidsverksamhet.

Ha pedagogik som utgår ifrån elevens egen lust att lära och skapa.

Utforska metoder, anpassa undervisning och ämne utifrån elevens behov och förutsättningar.
Uppmuntra till delaktighet.

* 6.2 Beskriv övergripande och kortfattat vad ni vill göra inom ramen för den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

Många saknar tradition, relation och kunskap om kulturskolan och söker sig därför inte till oss.

Synliggöra kulturskolan hos en annars underprioriterad grupp. Alla ska känna sig välkomna,
alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar.

Tillsammans med barnen vill vi hitta sätt/metoder som gör undervisningen mer
tillgänglighetsanpassad.

Kulturskolan ser att dialog med vårdnadshavare, pedagog, fritidspersonal också är en viktig del
i detta arbete.

* 6.3 Beskriv kort er behovsanalys och hur ni kommit fram till behovet av den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

6. SATSNING 2
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7/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Kommunens egna satsningar

Eftersom denna målgrupp inte kommer till oss, får vi komma till dem. Uppsökande verksamhet
skapar relation och förståelse för vad kulturskolan innebära för den enskilde individen.
Där det krävs och/eller är till projektets fördel skapar vi samverkan mellan kulturskola och
fritidspersonal.
Tillsammans skapa utrymme och förutsättningar för att testa och utforska i en tillåtande miljö.
Lyhördhet och anpassning krävs för att möta det unika barnets behov.

* 6.5 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till målgruppen barn och unga med 
funktionsnedsättning. (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Kommunens egna satsningar

7. SATSNING 3

* 7.1 Med den planerade satsningen är avsikten att utveckla kulturskolans verksamhet i huvudsak genom att (du kan ange upp till 
tre alternativ):

✘ bredda och utveckla kulturskolans utbud,

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

Förslag på projekt. Satsning görs på högstadieelever och upp i åldrar där man ger denna grupp
möjlighet att påverka utbud inför kommande år, genom exempelvis en behovsanalys för ungas
delaktighet eller kompetensutveckling inför ett utvecklingsprojekt.

Skapa relationer. Utforska behov tillsammans med barn och unga (Delaktighet) för att
tillsammans skapa det som resultat och önskemål visar. Workshop med tex
gästföreläsare/lärare/inspiratörer, kortkurser för att testa och utforska riktning och innehåll
gemensamt med ungdomarna samt samverka med fritidsgården. Möjlighet att bjuda in aktiva
kulturarbetare för att locka.

* 7.2 Beskriv övergripande och kortfattat vad ni vill göra inom ramen för den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

Under 2020 så gjordes en enkät i flera kommuner riktade till högstadiet som Tomelilla kommun
deltog i som visar att många utrycker saknad av en vuxen de kan få stöd hos.
Högstadiet och äldre -statistik visar att kulturskolans ordinarie verksamhet saknar denna
målgrupp. Behöver tillsammans med kommunens unga skapa och forma för dem en attraktiv
kulturskola.
Skapa mötesplats och plattform för ungas möjlighet till delaktighet och påverkan i kommunen.

* 7.3 Beskriv kort er behovsanalys och hur ni kommit fram till behovet av den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)
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9/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Målgruppen högstadieelever och upp i ålder saknas inom kulturskolans verksamheter vilket vår
statistik visar. Uppsökande verksamhet och befinna oss på deras "arenor" och skapa relationer.
Göra dessa ungdomar delaktiga och få en bild av vad de efterfrågar eller vilka verksamheter de
inte anser finns i vår kulturskola som de hade lockats av.

* 7.4 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till nya målgrupper. (Max 500 tecken)

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

I all vår verksamhet är elevinflytande en självklar del av det pedagogiska arbetet. Eftersom
projekten når målgrupper som är underrepresenterade bland våra elever är många av dessa
elever inte bekanta med Kulturskolan och de ämnen de möter. Därför är verksamheterna lika
mycket en undersökande process för pedagogerna som under projektens gång är lyhörda för
elevernas åsikter och de intresse de utvecklar. I vardaglig dialog uttrycker eleverna lättare sin
åsikt och pedagogernas arbete blir att förvalta denna information och omvandla den till praktik.
Därför är det av yttersta vikt att etablera en trygg och nära relation med eleverna

* 8.1 Beskriv kort hur målgrupperna i respektive satsning kommer att ges inflytande över satsningen/satsningarna avseende 
planering, genomförande och uppföljning. (Max 1000 tecken).

8. FRÅGORNA NEDAN AVSER SAMTLIGA KOMMUNENS EGNA SATSNINGAR SOM NI BESKRIVIT OVAN

Kulturskolan är förhållandevis ny i kommunen och behöver bli en naturlig och självklar del av
samhället. Dessa satsningar kommer, därför genom att göra kulturskolan mer tillgänglig, bidra
till denna utveckling. Dessa satsningar kommer även nå de grupper som idag är
underrepresenterade bland våra elever och på så sätt bygga en bred elev bas för vår framtida
verksamhet.

* 8.2 Beskriv på vilket/vilka sätt ni ser att satsningen/satsningarna bidrar till en långsiktig utveckling av er kulturskolas verksamhet. 
(Max 1000 tecken).

Kommunens egna satsningar
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11/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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13/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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14/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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15/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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16/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Ekonomisk kalkyl

11. FINANSIERING

604.800* Söker bidrag från Kulturrådet för kommunens egna satsningar

12. KOSTNADER

604.800* Summa

Specificera vilka kostnader ni söker bidrag för inom satsning 1, fråga 5-5.7.2.

SEK

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning 254.400

Teknisk utrustning, förbrukningsmaterial* Inköp av instrument och 
annan utrustning 20.000

* Lokaler 0

* Övrigt 0

274.400* Summa

0* Övriga löner och arvoden

* Övrigt 0

Specificera vilka kostnader ni söker bidrag för inom satsning 2, fråga 6-6.7.2

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning

* Övriga löner och arvoden

Teknisk utrustning, förbrukningsmaterial* Inköp av instrument och 
annan utrustning

127.200
SEK

11.000

0

* Lokaler 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

138.200* Summa
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17/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Ekonomisk kalkyl

Specificera vilka kostnader ni söker bidrag för inom satsning 3, fråga 7-7.7.2

Specificera

Anställnings av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning 127.200

SEK

Gästföresläsare, inspiratörer, kulturarbetare* Övriga löner och arvoden 40.000

Teknisk utrustning* Inköp av instrument och 
annan utrustning 25.000

* Lokaler 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

192.200* Summa

604.800* Summa kommunens egna satsningar
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18/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

13. Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken) 

Övrigt

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

Fält markerade med * är obligatoriska

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas
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2021-02-25

Bidrag till ungdomsföreningar 2021

Totalt finns 61 ungdomsföreningar registrerade i Tomelilla kommun, av dessa har 19 sökt 
och blivit beviljade bidrag 2021 till en sammanlagd summa på 2.056.312 kronor. I denna 
summa är inte lokalt aktivitetsstöd inräknat. För 2020 har det utbetalts 556.632 kronor i lokalt 
aktivitetsstöd till ungdomsföreningar.

Det finns hyres- eller lokalbidrag, driftbidrag och övrigt anslag samt lokalt aktivitetsstöd. 
I driftbidraget ingår även lån med ”fritidsnämndsborgen”.

Nedan följer information om föreningens medlemsantal och dess bidrag. Medlemsantalet är 
sammanlagt 3735 för medlemmar inom Tomelilla kommun. 

Förening Driftbidrag Medlemmar Verksamheter
Andrarum-Brösarps Skytteförening 7.813 kr 55 Luftgevärsskytte
Andrarums IF 37.218 kr 153 Orientering, fritidsgård
Brösarps IF 150.223 kr 202 Fotboll
Brösarps Scoutkår 32.896 kr 52 Scouting
Lunnarps BK 163.300 kr 258 Fotboll
Onslunda IF 97.927 kr 200 Fotboll, innebandy
Smedstorps IF 101.670 kr 272 Fotboll, fritidsgård
Spjutstorps IF 174.123 kr 543 Fotboll
Spjutstorps IF, badet 130.000 kr Simskola
Svenstorps IF 153.511 kr 205 Fotboll
Tomelilla IF 371.613 kr 689 Fotboll, handboll
Tomelilla Motorklubb 425.223 kr 818 Motorcross, Rallycross, 

Radiostyrd bilsport
Tomelilla Pistolskytteklubb 5.215 kr 21 Pistolskytte
Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb 30.966 kr 7 Ponnytrav
Tomelilla Scoutkår 49.045 kr 55 Scouting
Tomelilla Skytteförening 5.925 kr 60 Luftgevärsskytte
Tomelilla Tennisklubb 33.889 kr 67 Tennis
Tomelilla Ungdomsorkester 47.282 kr 25 Musikundervisning, orkester
Österlens Ryttarförening 38.473 kr 53 Hoppning, dressyr

Brösarps IF, Brösarps Scoutkår, Lunnarps BK, Spjutstorps IF och Österlens Ryttarförening har blivit 
beviljade räntefria lån, dessa lån amorteras årligen genom avdrag på driftbidraget.
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2021-02-25

Bidrag till pensionär- och handikappföreningar 2021

Totalt finns 21 pensionärs- och handikappföreningar registrerade i Tomelilla kommun, av 
dessa så har 12 sökt och blivit beviljade bidrag 2021 till en sammanlagd summa på 81.605 
kronor. Summan är fördelad enligt följande: grundbidrag 47.705 kronor och hyresbidrag 
33.900 kronor. I denna summa är inte lokalt aktivitetsstöd inräknat. För 2020 har det utgått 
34.281 kronor i lokalt aktivitetsstöd till handikappföreningar.

Det finns grundbidrag och hyresbidrag. Grundbidraget är 35 kronor per medlem i Tomelilla 
kommun.

Nedan följer information om föreningens medlemsantal och dess bidrag. Medlemsantalet är 
sammanlagt 1363 för de inom Tomelilla kommun. 

Förening Grundbidrag Hyresbidrag Medlemmar

DHR Tomelilla Sjöbo Simrishamn 280 kr 8
FF Österlen 140 kr 4
Föreningen Österlen HjärtLung 10.045 kr 7.500 kr 287
Pensionärernas Bowlingklubb PBK 735 kr 21
PRO Onslunda-Spjutstorp 3.430 kr 3.000 kr 98
PRO Tomelilla 12.320 kr 8.000 kr 352
Reumatiker Föreningen Österlen 1.400 kr 40
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla 7.700 kr 3.000 kr 220
SPF Gullvivan Brösarp 7.245 kr 6.000 kr 207
SPF Vitsippan Smedstorp 3.045 kr 4.400 kr 87
Strokeföreningen Ystad m omnejd 280 kr 8
Tranes Bridgeklubb 1.085 kr 2.000 kr 31

89



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 4 mars 2021

Anmälningsärenden Kfn 2021-03-23

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

Ärendebeskrivning
Fråga till kultur- och fritidsnämnden från Tomelilla Motorklubb
Tomelilla Motorklubb har i skrivelse till kultur- och fritidsnämnden frågat om man 
ställer sig bakom vad nämndens 2:e vice ordförande skrivit i ett privat e-
postmeddelande till ledningen, ordförande och vice ordförande i motorklubben. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har besvarat skrivelsen enligt bilaga med 
handlingsid: Kfn 2021.121.

Skrivelse från Ungdomsrådets presidium
Ungdomsrådets presidium har i skrivelse till kommunen daterad den 10 februari 
framfört önskemål om satsningar på aktivitetsparker i byarna.

Sammanställning av strukna studietimmar i Skåne, efter den särskilda och 
utökade kontrollen av åren 2017 – 2019, initierad av Folkbildningsrådet.
Den av Folkbildningsrådet (FBR) initierade särskilda kontrollen av alla studieförbund 
genomfördes under senare delen av 2020. Bakgrunden var de oegentligheter som 
uppdagats vid studieförbundens egna interna kontroller i en kommun i 
Mellansverige. Av förteckningen framgår att för Tomelilla kommun har 188 timmar 
avseende 2017 strukits.

90



2 (2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-03-04

Skrivelse till KFN, handlingsid: Kfn 2021.124

Svar på synpunkt från Tomelilla Motorklubb, handlingsid: Kfn 2021.121

Skrivelse från Ungdomsrådets presidium, Skate/-aktivitetspark även i byarna utanför 
tätorten, handlingsid: Kfn 2021.119

Följebrev granskning region Skåne slutlig, handlingsid: Kfn 2021.131

Sammanställning strukna studietimmar 2021-02, handlingsid: Kfn 2021.130

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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  21-02-18 
 
 
 
 
Till 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 
Tomelilla kommun  
 
 
 
Ledningen i TMK, ordförande och vice ordförande, har mottagit ett mejl från  
Tina Bergström-Darrell, som är 2.vice ordförande för  
Kultur- och Fritidsnämnden i Tomelilla kommun. 
 
Ställer ni er bakom hennes uttalande i slutet av mejlet? Se bilaga (mejlet). 
 
Var vänlig se övriga bilagor. 
 
 
Varma hälsningar 
 
Styrelsen 
TOMELILLA MOTORKLUBB 
 
 
 
Bilagor 

1. Mejl Tina Bergström-Darrell 21-01-22 
2. Anmälan om punkt till KFN 20-11-17 
3. Samtliga handlingar till KFN (se s 54 och s 77) 
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Till Tomelilla Motorklubb

Svar på skrivelse daterad den 18 februari 2021

Hej och tack för er skrivelse. 

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att ta ställning till en enskild ledamots uttalande. Er 
skrivelse kommer att delges samtliga ledamöter i nämnden och sedan är det upp till respektive 
ledamot eller parti att svara er. 

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden kommer jag alltid att arbeta för att samtliga 
föreningar i Tomelilla kommun ska behandlas på ett likvärdigt och rättvist sätt. 

Med vänlig hälsning 

Alexander Verweij Svensson (M)
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Ungdomsrådets presidium

Tomelilla den 10 februari 2021

Skate/-aktivitetspark även i byarna utanför tätorten

Ungdomsrådet tycker att satsningarna med multiarena och skatepark inne i tätorten är bra, för 
de som bor där. Dock bor många ungdomar i byarna runt omkring tätorten och de flesta har 
inte möjlighet att åka in eller kan få skjuts till Tomelilla för att nyttja dessa.

”Jag bor 150 meter ifrån skateparken, jag hade inte velat byta mot någon som bor i byarna”

Ungdomsrådet vill därför ha liknade satsningar på aktivitetsparker i byarna.
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Sammanställning av strukna studietimmar i Skåne, efter den särskilda och 
utökade kontrollen av åren 2017 – 2019, initierad av Folkbildningsrådet.

Den av Folkbildningsrådet (FBR) initierade särskilda kontrollen av alla studieförbund genomfördes 
under senare delen av 2020. Bakgrunden var de oegentligheter som uppdagats vid studieförbundens 
egna interna kontroller i en kommun i Mellansverige. 
Rapporterna från förbundens kontroll har respektive studieförbund lämnat till FBR den 15 januari 
2021.  

Granskningen omfattade fyra områden:
1. Personer med högt deltagande
2. Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till samarbetspart
3. Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora verksamhetsvolymer
4. Deltagare som under verksamhetsåret varit deltagare i mer än ett studieförbunds verksamhet

Punkterna 1 – 3 kunde hanteras med en breddning och fördjupning av studieförbundens redan 
etablerade granskningsmetoder och rutiner. För att hantera punkt 4 tog Studieförbunden gemensamt 
fram en funktion som kan samköra våra verksamhetsrapporteringssystem, för att på detta sätt finna de 
aktuella personerna.  
Utifrån resultatet av dessa samkörningar kunde vi gå vidare med avstämningar sinsemellan 
studieförbunden, i de fall det fanns skäl för vidare kontroll och uppföljning. 
Studieförbunden har lokalt och regionalt genomfört konstruktiva och resultatinriktade samtal, med 
fokus på att lösa administrativa och kvalitetsmässiga frågor och tveksamheter i de fall det funnits 
sådana.

De rapporter med information om vilka studietimmar och individer som skall strykas, som nu är 
inskickade till FBR avseende de skånska kommunerna, innehåller verksamhet som rapporterats på 
felaktiga grunder. Studieförbunden har dock inte kunnat styrka att den strukna verksamheten är ett 
resultat av systematiskt fusk eller bedrägerier mot studieförbunden.

I bilagt dokument finns en sammanställning av hur många studietimmar och individer som strukits, 
uppdelat per kommun och de 10 studieförbunden.
Det finns också kontaktpersoner angivna för de olika kommunerna och förbunden, alltså vilken person 
som skall kontaktas för frågor eller samtal kring granskningen. 

Vi vill uppmärksamma att avseende Studiefrämjandet så har det studieförbundet internt, på eget 
initiativ, beslutat att göra sin granskning för åren 2017 – 2019 baserat på de folkbildningsråds-
beslutade regler som gäller fr.o.m. 2021. De har alltså använt det nya regelverket retroaktivt. 
Vi vill också informera om att Medborgarskolan valt att själva kommunicera kring granskningen.

Kommunerna är välkomna att kontakta respektive studieförbund, för mer information om 
utfallen av granskningens i det enskilda studieförbundet, likaså hur respektive förbund 
framgent kommer att granska verksamheter och säkerställa kvalitetsarbetet.

För ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, NBV, Sensus, 
Studiefrämjandet och Vuxenskolan

Åse Webeklint, ordförande SISAM Margareta Clarén, sekreterare SISAM
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Sammanställning strykningar studieförbund i Skåne, 2017 - 2019: 
Kommun År Antal timmar Antal deltagare (ej unika)Förbund Kontaktperson
Malmö 2018 148 4 Ibn Rushd Malin Novén, malin.noven@ibnrushd.se
Malmö 2019 755 41 Ibn Rushd Malin Novén
Malmö 2017 56 6 Bilda Ivar Hedén Judt, ivar.heden-judt@bilda.se
Malmö 2018 118 25 Bilda Ivar Hedén Judt
Malmö 2019 125 32 Bilda Ivar Hedén Judt
Malmö 2019 2673 141 Folkuniversitetet Charlott Johansson, charlott.johansson@folkuniversitetet.se, 046-197705
Malmö 2018 172 6 Folkuniversitetet Charlott Johansson, charlott.johansson@folkuniversitetet.se, 046-197705
Malmö 2019 384 113 Kulturens Susann Tilli, susann.tilli@kulturens.se
Malmö 2017 12000 150 Medborgarskolan Helene Gustavsson, helene.gustavsson@medborgarskolan.se
Malmö 2018 15477 201 Medborgarskolan Helene Gustavsson
Malmö 2019 19001 273 Medborgarskolan Helene Gustavsson
Malmö 2019 1148 87 NBV Kristina Kanacki, kristina.kanacki@nbv.se, 073-838 38 93
Malmö 2017 2854 97 ABF Åsa Sandström, asa.sandstrom@abf.se
Malmö 2018 8470 322 ABF Åsa Sandström
Malmö 2019 19211 811 ABF Åsa Sandström, asa.sandstrom@abf.se
Malmö 2017 15865 965 Studiefrämjandet  Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Malmö 2018 10535 769 Studiefrämjandet  Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Malmö 2019 12509 1154 Studiefrämjandet  Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Malmö 2017 1252 24 Sensus Margareta Clarén, margareta.claren@sensus.se
Malmö 2018 1406 30 Sensus Margareta Clarén, margareta.claren@sensus.se
Malmö 2019 3098 62 Sensus Margareta Clarén, margareta.claren@sensus.se
Malmö 2017 686 25 Vuxenskolan Carina Lännerberg, carina.lannerberg@vuxenskolan.se
Malmö 2018 1054 37 Vuxenskolan Carina Lännerberg, carina.lannerberg@vuxenskolan.se
Malmö 2019 948 57 Vuxenskolan Carina Lännerberg, carina.lannerberg@vuxenskolan.se
Totalt struket Malmö: 129 945 5 432

STUDIETIMMAR TOTALT MALMÖ; alla tre åren, alla förbunden: 2.543.927 

Kristianstad 2018 892 16 Medborgarskolan Helene Gustavsson, helene.gustavsson@medborgarskolan.se
Kristianstad 2019 960 13 Medborgarskolan Helene Gustavsson, helene.gustavsson@medborgarskolan.se
Kristianstad 2017 13 3 ABF Peter Dahlqvist peter.dahlqvist@abf.se
Kristianstad 2018 672 45 ABF peter.dahlqvist@abf.se
Kristianstad 2019 480 36 ABF peter.dahlqvist@abf.se
Kristianstad 2017 8659 385 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Kristianstad 2018 9406 361 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Kristianstad 2019 7223 297 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Kristianstad 2018 384 6 Vuxenskolan Åsa Bergström, asa.bergstrom@vuxenskolan.se
Kristianstad 2019 0 4 Vuxenskolan Helena Öhlund, helena.ohlund@vuxenskolan.se
Totalt struket Kristianstad: 28 689 1 166

STUDIETIMMAR TOTALT KRISTIANSTAD; alla tre åren, alla förbunden: 431.181

Ängelholm 2019 480 6 Medborgarskolan Helene Gustavsson, helene.gustavsson@medborgarskolan.se
Ängelholm 2018 624 6 Vuxenskolan Åsa Bergström, asa.bergstrom@vuxenskolan.se
Ängelholm 2018 10 10 Kulturens Susann Tilli, susann.tilli@kulturens.se
Totalt struket Ängelholm: 1114 22

STUDIETIMMAR TOTALT ÄNGELHOLM; alla tre åren, alla förbunden: 77.386

Helsingborg 2019 40 OBS! arrtyp 3 6 Sensus Margareta Clarén, margareta.claren@sensus.se
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Helsingborg 2019 413 31 NBV Kristina Kanacki, kristina.kanacki@nbv.se
Helsingborg 2017 400 15 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Helsingborg 2018 680 39 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Helsingborg 2019 788 45 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Helsingborg 2017 384 15 ABF eva.aldegren@abf.se from 1 mars tobias.lohse@abf.se
Helsingborg 2018 776 39 ABF eva.aldegren@abf.se from 1 mars tobias.lohse@abf.se
Helsingborg 2019 1040 53 ABF eva.aldegren@abf.se from 1 mars tobias.lohse@abf.se
Helsingborg 2018 304 3 Vuxenskolan Åsa Bergström, asa.bergstrom@vuxenskolan.se
Helsingborg 2019 3552 243 Vuxenskolan Milica Banjanin, milica.banjanin@vuxenskolan.se
Helsingborg 2017 1720 151 Folkuniversitetet Anna-Karin Sjöström, annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se, 035-2606932
Helsingborg 2018 1852 146 Folkuniversitetet Anna-Karin Sjöström, annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se, 035-2606932
Helsingborg 2019 1236 106 Folkuniversitetet Anna-Karin Sjöström, annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se, 035-2606932
Helsingborg 2019 0 1 Ibn Rushd Malin Novén, malin.noven@ibnrushd.se
Totalt struket Helsingborg: 13 185 893

STUDIETIMMAR TOTALT HELSINGBORG; alla tre åren, alla förbunden: 698.435

Osby 2019 260 6 Medborgarskolan Helene Gustavsson, helene.gustavsson@medborgarskolan.se
Osby 2017 456 12 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Osby 2018 460 9 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Osby 2019 680 26 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Totalt struket Osby: 1 856 53

STUDIETIMMAR TOTALT OSBY; alla tre åren, alla förbunden: 53.618

Hörby 2017 104 8 ABF jane.hansson@abf.se
Hörby 2018 40 4 ABF jane.hansson@abf.se
Hörby 2019 272 18 ABF jane.hansson@abf.se
Hörby 2017 136 4 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Hörby 2019 244 8 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Hörby 2019 0 2 Ibn Rushd Malin Novén, malin.noven@ibnrushd.se
Hörby 2019 24 15 NBV Johan Jönsson, johan.jonsson@nbv.se
Totalt struket Hörby: 820 59

STUDIETIMMAR TOTALT HÖRBY; alla tre åren, alla förbunden: 36.186

Landskrona 2017 480 18 ABF goran.granstrom@abf.se 
Landskrona 2018 636 24 ABF goran.granstrom@abf.se 
Landskrona 2019 796 30 ABF goran.granstrom@abf.se
Landskrona 2017 480 18 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Landskrona 2018 676 35 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Landskrona 2019 688 28 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Landskrona 2019 1248 72 Vuxenskolan Snezana Alagic, snezana.algaic@vuxenskolan.se
Landskrona 2018 300 26 Folkuniversitetet Anna-Karin Sjöström, annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se, 035-2606932
Landskrona 2019 492 36 Folkuniversitetet Anna-Karin Sjöström, annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se, 035-2606932
Landskrona 2019 0 1 Ibn Rushd Malin Novén, malin.noven@ibnrushd.se
Landskrona 2019 160 7 Sensus Margareta Clarén, margareta.claren@sensus.se
Totalt struket Landskrona: 5 956 295

STUDIETIMMAR TOTALT LANDSKRONA; alla tre åren, alla förbunden: 158.515

Svedala 2019 333 6 Medborgarskolan Helene Gustavsson, helene.gustavsson@medborgarskolan.se
Totalt struket Svedala: 333 6
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STUDIETIMMAR TOTALT SVEDALA; alla tre åren, alla förbunden: 52.116 

Lomma 2019 303 6 ABF asa.sandstrom@abf.se
Totalt struket Lomma: 303 6

STUDIETIMMAR TOTALT LOMMA; alla tre åren, alla förbunden: 32.379

Lund 2017 304 6 ABF anne.hansson@abf.se
Lund 2018 384 6 ABF anne.hansson@abf.se
Lund 2019 1232 39 ABF anne.hansson@abf.se
Lund 2017 552 9 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Lund 2018 9 3 Vuxenskolan  asa.bjork@vuxenskolan.se
Lund 2019 8 2 Vuxenskolan  asa.bjork@vuxenskolan.se
Lund 2018 76 6 Folkuniversitet Charlott Johansson, charlott.johansson@folkuniversitetet.se, 046-197705
Totalt struket Lund: 2 565 71

STUDIETIMMAR TOTALT LUND; alla tre åren, alla förbunden: 694.372

Bjuv 2019 160 6 ABF goran.granstrom@abf.se
Bjuv 2019 393 47 Folkuniversitetet Anna-Karin Sjöström, annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se, 035-2606932
Totalt struket Bjuv: 553 53

STUDIETIMMAR TOTALT BJUV; alla tre åren, alla förbunden: 33.243

Hässleholm 2019 480 36 ABF peter.dalqvist@abf.se
Totalt struket Hässleholm: 

STUDIETIMMAR TOTALT HÄSSLEHOLM; alla tre åren, alla förbunden: 131.805

Båstad 2017 92 6 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Båstad 2019 18 0 Vuxenskolan Milica Banjanin, milica.banjanin@vuxenskolan.se
Totalt struket Båstad: 110 6

STUDIETIMMAR TOTALT BÅSTAD; alla tre åren, alla förbunden: 11.359

Höganäs 2017 160 6 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Höganäs 2019 188 15 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Totalt struket Höganäs: 348 21

STUDIETIMMAR TOTALT HÖGANÄS; alla tre åren, alla förbunden: 57.291

Skurup 2018 9 0 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Totalt struket Skurup: 9 0

STUDIETIMMAR TOTALT SKURUP; alla tre åren, alla förbunden: 25.025

Tomelilla 2017 188 9 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Totalt struket Tomelilla: 188 9

STUDIETIMMAR TOTALT TOMELILLA; alla tre åren, alla förbunden: 34.337

Åstorp 2017 52 6 Studiefrämjandet Peter Veiler peter.veiler@studieframjandet.se
Åstorp 2019 1248 96 Vuxenskolan Snezana Alagic, snezana.alagic@vuxenskolan.se
Totalt struket Åstorp: 1300 102

STUDIETIMMAR TOTALT ÅSTORP; alla tre åren, alla förbunden: 27.980

Eslöv 2019 294 0 Vuxenskolan Marie Olsson, marie.olsson@vuxenskolan.se
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Totalt struket Eslöv: 294 0
STUDIETIMMAR TOTALT ESLÖV; alla tre åren, alla förbunden: 163.139

Höör 2019 736 42 Vuxenskolan Marie Olsson, marie.olsson@vuxenskolan.se
Totalt struket HÖÖR: 736 42

STUDIETIMMAR TOTALT HÖÖR; alla tre åren, alla förbunden: 35.975

Trelleborg 2017 160 6 ABF robert.horvath@abf.se
Trelleborg 2018 160 6 ABF robert.horvath@abf.se
Trelleborg 2017 80 3 Vuxenskolan Åsa Bergström, asa.bergstrom@vuxenskolan.se
Trelleborg 2019 888 48 Vuxenskolan Amanda Stjärnqvist, amanda.stjarnqvist@vuxenskolan.se
Totalt struket TRELLEBORG: 1288 63

STUDIETIMMAR TOTALT TRELLEBORG; alla tre åren, alla förbunden: 172.431

Perstorp 2019 860 29 Vuxenskolan Mats Ernstsson, mats.erntsson@vuxenskolan
Totalt struket PERSTORP: 860 29

STUDIETIMMAR TOTALT PERSTORP; alla tre åren, alla förbunden: 27.415

Simrishamn 2019 68 43 Vuxenskolan Maria Karlsson, maria.karlsson@vuxenskolan.se
Totalt struket SIMRISHAMN: 68 43

STUDIETIMMAR TOTALT SIMRISHAMN; alla tre åren, alla förbunden: 50.598

Sjöbo 2019 256 134 Vuxenskolan Maria Karlsson, maria.karlsson@vuxenskolan.se
Totalt struket SJÖBO: 256 134

STUDIETIMMAR TOTALT SJÖBO; alla tre åren, alla förbunden: 20.437

Svalöv 2019 27 11 Vuxenskolan Snezana Alagic, snezana.algaic@vuxenskolan.se
Totalt struket SVALÖV: 27 11

STUDIETIMMAR TOTALT SVALÖV; alla tre åren, alla förbunden: 37.384

Vellinge 2019 1995 146 Vuxenskolan Amanda Stjärnqvist, amanda.stjarnqvist@vuxenskolan.se
Totalt struket VELLINGE: 1995 146

STUDIETIMMAR TOTALT VELLINGE; alla tre åren, alla förbunden: 47.645

Ystad 2019 1472 112 Vuxenskolan Maria Karlsson, maria.karlsson@vuxenskolan.se
Totalt struket YSTAD: 1472 112

STUDIETIMMAR TOTALT YSTAD; alla tre åren, alla förbunden: 47.645

Örkelljunga 2017 40 3 Vuxenskolan Åsa Bergström, asa.bergstrom@vuxenskolan.se
Totalt struket ÖRKELLJUNGA: 40 3

STUDIETIMMAR TOTALT ÖRKELLJUNGA; alla tre åren, alla förbunden: 24.054

INGA STRYKNINGAR I FöLJANDE 6 KOMMUNER: 
Kommun: STUDIETIMMAR TOTALT I KOMMUNEN; alla tre åren, alla förbunden
Bromölla 28.895
Burlöv 16.401
Klippan 44.507
Kävlinge 14.373
Staffanstorp 16.990
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Östra Göinge 33.500
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