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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  Anna Sandegren 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  Anders Rosengren 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 firitidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/2

Datum 3 maj 2021

Dialoger och informationsärenden Kfn 
2021-05-25

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 2021-05-03

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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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

Diarienummer: KFN 2021/29

Datum 18 maj 2021

Ekonomisk uppföljning tertial 1 jan-april 

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna Tertialrapport 1 för januari-april 2021 
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat, en budget i balans för 
perioden. Prognosen är osäker då man inte vet hur covid-19-pandemin påverkar 
verksamheten under resterande del av året. 

Verksamheten har hittills inte återrapporterat någon granskningsrapport till nämnden 
under tertial 1.

Anledningen till att inte full måluppfyllsele bedöms kunna uppnås beror för samtliga 
mål på pågående covid-19-pandemi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonom Emelie Olsson, 2021-05-18

Tertialrapport 1 jan-april 2021 Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-18, handlingsid: 
Kfn 2021.261

Kultur och fritid

Emelie Olsson
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Ekonom

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TERTIALRAPPORT 
1 år 2021 Tomelilla 

kommun
TERTIALRAPPORT 1

Kultur- och fritidsnämnden
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 1

Verksamhetsanalyser

Kultur- och fritidsnämnden

Väsentliga händelser
 Biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har nu uppdaterat 

sin gemensamma webbplats och bibliotekskatalog för besökare och låntagare.

 Meröppet på biblioteket i Tomelilla är nu allt förberett vad gäller utrustning och det 
som återstår är att teckna avtal med meröppetanvändarna av bibliotek.

 Arbetet med revidering av biblioteksplan har påbörjats och kommer att behandlas 
av nämnden i september.

 Under första tertialet så har ett stort antal arrangemang ställts in eller flyttats fram 
och en del arrangemang har kunnat genomföras digitalt detta pga covid pandemin. 
Många äldre personer är stora konsumenter av kultur och påverkas därför av detta.

 2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence, AIR i Tomelilla 
med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i 
samband med sin bortgång 2015. Kultur och fritidsnämnden utsåg 2021 en 
stipendiat men pga av covid pandemin så flyttas detta till 2022.

 Kulturskolan har ansökan om utvecklingsbidrag från kulturrådet.

 Kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2021 och Tomelilla 
sommarmarknad den 22 juli 2021 har nämnden beslutat att ställa in pga rådande 
restriktioner.

 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd 500 tkr till föreningar vars verksamhet 
påverkats negativt av covid-19 pandemin.

 Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har 
nämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt och att 
införa det från och med aktivitetsåret 2021. Det nya stödsystemet till föreningarna 
har behandlats av nämnden och har gått vidare till kommunstyrelsen.

 Fritidschecken, som är värd 250 kronor, kan lösas in hos de föreningar som anmält 
intresse, samt inom kommunens kultur och fritidsverksamheter. Fritidschecken 
gäller som betalning/delbetalning av medlemsavgift eller deltagaravgift i någon 
särskild aktivitet. Fritidschecken som är riktad till barn/ungdomar som är mellan 10 
och 15 år och bor i Tomelilla kommun, dessa får en Fritidscheck värd 250 kronor. 
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 2

De barn/ungdomar i den aktuella åldersintervallen har fått hem en personlig 
fritidscheck i brevlådan.

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Kultur och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra styrkor och 
möjlighet såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets 
uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i 
deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande.

Biblioteken ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom att 
stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken bidra till 
lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande.

Genom att ha stor bredd på kursutbud i kulturskolan och att vara tillgängliga på många 
skolor i kommunen. Ge kunskaper i estetiska uttryck och utveckla elevens färdigheter så att 
eleven själv kan utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli 
professionell- eller amatör. Bidra till lokal tillväxt och utveckling

Konsthallen bidrar bl.a. genom det internationella artist in residens med att sätta Tomelilla 
på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på utställningar.

Publika och pedagogiska verksamheter samt workshops och föreläsningar görs på 
konsthallen, bl.a. såsom babyvisningar samt bokade visningar för konstföreningar. 
Konsthallen har även specialanpassade visningar och workshop för kommunens 
dagverksamhet.

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

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Mycket programverksamhet har blivit framflyttat och 
den del även inställd på grund av rådande pandemi.

Delaktighet och egenmakt 
Antal besökare i kulturhuset ska öka.

Kommentar:
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 3

Målet bedöms inte bli uppfyllt. Kulturhuset har varit stängt under våren och osäkerhet 
kring öppethållande finns på grund av pandemin.

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

Kommentar:
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Under våren har det rapporterats fler deltagartillfälle 
under 2021 än 2020. Osäkerhet finns i deltagartillfälle under resterande del av året.

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
Främja läsandet för barn.

Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt för att väcka lust och inspiration för läsning. 
Lusten att läsa grundläggs tidigt och det är också under de första åren som barnen lär sig 
hantera ett eget språk

Tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom läsning. 
Satsningen är inkluderande och stärker individen.

Genom att göra medborgarundersökning eller medborgardialog om vad som efterfrågas 
(fråga brett ute i samhället) kan nämnden fånga vad som skapar livskvalitet. Vi vill 
inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande.

Vi har en hög servicenivå.

Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt 
”utanförskap”.

Vi minskar ensamhet och skapar trygghet genom att minska utanförskap, samtidigt som vi 
fokuserar på ökad tillgänglighet.

Genom kulturhuset med alla verksamheterna och alla tillgängliga bibliotek i kommunen 
och Tomelilla konsthall som är välkänd för sina utställningar som alla kan besöka. 
Kulturskolan som har undervisning på de flesta skolorna.

Fritidsgården Soffta satsar på aktivera barn och unga med många fysiska aktiviteter både in- 
och utomhus. Arbetar mycket med att få besökarna att vara delaktiga i planering av olika 
programpunkter.

Kultur och fritid ger bidrag till föreningar och är avsedda att vara stöd till de som är 
verksamma inom Tomelilla kommun. För att vara berättigade till bidrag så måsta 
föreningen vara vara öppen för alla.

Intern kontroll
Ingen granskningsrapport har hittills återrapporterats till nämnden.
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 4

Ekonomi
Nettokostnad (tkr) Utfall 

jan-apr 
2021

Budget 
2021

Prognos 
2021

Budget-
avvikelse

Nämnd -62 -226 -226 0

Kultur och fritidsverksamheten -7529 -22993 -22993 0

Summa nettokostnad -7591 -23219 -23219 0

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat. Prognosen är osäker då man inte 
vet hur Covid-19 pandemin påverkar verksamheten under resterande del av året. För 
perioden januari - april redovisar Kultur och Fritidsnämnden ett mindre plusresultat.
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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
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: KFN 2020/38

Datum 4 maj 2021

Uppföljning internkontrollplan 2021 – 
inbrott, stöld och vandalisering

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering och att lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Granskningen som är genomförd av enhetschefen för kultur- och fritid visar att det 
varit en vandalisering som också blivit polisanmäld. Förvaltningen gör bedömningen 
att det inte föranleder några åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser
All vandalisering är förknippat med ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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Uppföljning
Inga konsekvenser

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-05-04

Uppföljning interkontrollplan 2021, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-05-04, 
handlingsid: Kfn 2021.252

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef
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Uppföljning internkontrollplan 2021 – kultur- och fritidsnämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende riskid 3 är att det inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida.
 

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Granskning
Riskid 3 Kommunen drabbas av inbrott, stöld, vandalisering som påverkar verksamheten. Kan leda till en ekonomisk konsekvens samt en 

påverkan i det dagliga arbetet
Risk Att vid inbrott, stöld och vandalisering gör att verksamheten får avbrott och kostnader.

Åtgärd Kontrollerat dokumentationen och antal polisanmälningar som har gjorts.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

En polisanmälning har gjorts.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Gått igenom denna punkt på APT med all personal och resultatet visar att det har varit ett fall av vandalisering.

Granskningstidpunkt 2021-04-12

Utförd av Enhetschef kultur och fritid
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen 
utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av 
granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

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

2 Att korrekt belopp är 
utbetalt och till rätt 
förening.

Stickprov av 
handlingar

En månad efter 
det att utbetalning 
har gjorts av 
föreningsbidrag.

Enhetschef Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd)

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

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

Observationer, intervju 
med personer i 
verksamheten (åtta 
stycken)

En gång per år 
(april)

Enhetschef Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd)

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

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

Genomgång av 
hemsidan.

En gång per år 
(september)

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

6 Hur leder man en 
verksamhet med 32 
medarbetare?

Intervju med berörd 
enhetschef samt fyra 
medarbetare

En gång per år 
(mars)

Verksamhetschef Direkt till nämnd Augusti (nämnd)

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

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.
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Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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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 kultur och fritid
E-post: ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
Telefon: 0417-18117
Mobil: 0709-958117

Diarienummer: KFN 2020/19

Datum 17 maj 2021

Lokalt aktivitetsstöd 2021 med anledning 
av Covid-19

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge föreningarna i Tomelilla kommun 
möjlighet  att välja mellan att lämna in en ny ansökan med faktiska aktiviteter som 
har genomförts under första halvåret 2021 eller ansöka med de aktiviteter som 
genomfördes under första halvåret 2019.

Ärendebeskrivning
Med anledning av coronaviruset och covid-19 är det många föreningar i Tomelilla 
kommun som tvingas ställa in sina träningar och andra aktiviteter för barn och 
ungdomar. Färre aktiviteter och med färre deltagare betyder normalt sätt att en 
förening får lägre lokalt aktivitetsstöd. 

För att minska krisen för föreningslivet har Riksidrottsförbundet beslutat att den 
totala summan för det statliga LOK-stödet kommer att vara densamma för 2021 som 
2019. Även vi i Tomelilla kommun vill försäkra våra lokala föreningar att de inte ska 
få minskat aktivitetsstöd med anledning av covid-19. 

Föreningar som kan hålla igång sin verksamhet även nu under rådande situation kan 
ha fler aktiviteter under första halvåret 2021 än de hade första halvåret 2019. Därför 
vill Tomelilla kommun ge föreningarna en möjlighet att välja mellan att lämna in en 
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ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2021 
eller ansöka med de aktiviteter som genomfördes under första halvåret 2019. På detta
sätt kan varje förening välja det som är mest gynnsamt för föreningen. Ansökan för 
första halvåret 2021 ska lämnas in senast den 15 augusti 2021, vilket inte är någon 
förändring.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för Tomelilla kommun ökar inte eller möjligtvis ökar högst marginellt 
med detta beslut. Utan beslut om att få använda 2019 års aktivitetsstatistik så hade 
Tomelilla kommun sparat pengar eftersom utbetalningen av lokalt aktivitetsstöd hade 
minskat till följd av covid-19. Men det kan inte vara meningen att Tomelilla kommun 
ska spara pengar på covid-19 på föreningslivets bekostnad.

Barnperspektivet

Detta beslut tas för att de föreningar som genomför aktiviteter för barn och unga ska 
kunna fortsätta sin viktiga verksamhet.

Miljöperspektivet

Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-05-17

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt som informerar föreningarna om beslutet
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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: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN 2020/44

Datum 23 april 2021

Kulturpriset 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden väljer någon/några av de nominerade (med motivering 
till varför i beslutet) till vinnare av kulturpriset 2020.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns kulturpris (10 000 kr)

§ 1. Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för 
förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde.

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från 
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas 
av skriftlig motivering.

§ 3. Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller 
verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till 
kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats för 
berikande av kulturella värden.
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§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att 
reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.

§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

De nominerade är:
Lars Beimar

Kjell Nilsson (3 nomineringar)

Gert Lagerstedt (5 nomineringar)

Anders Vardam

Sven Persson (9 nomineringar)

Maria Åkesdotter (2 nomineringar)

Linus Larsson

Håkan Gottberger

Sven Plavén

Ingrid Jönsson (4 nomineringar)

Nils-Henrik och Monica Salomonsson

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

Barnperspektivet
Det finns inget som hindrar att barn nomineras och/eller utses till pristagare.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
Kulturpriset utdelas en gång om året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-04-23

Sammanställning av nomineringar, nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: 
Kfn 2021.259

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Nomineringar till 2020 års kulturpris

Lars Beimar har i sin yrkesroll lärt åtskilliga ungdomar spela gitarr. Han har komponerat 
musik till flera musikaler, senast för ett par år sedan. Christina som sattes upp i 
folkparken.

Sedan 2015 har han varit en av de drivande i Tomelilla Rockkör och de senaste två åren 
har han varit musikansvarig för kören som har ca 150 medlemmar. Lars är också 
initiativtagare till och motor i dansbandet Hjärtats Röst. Han är välkänd för många 
Tomelillabor och förtjänar verkligen att så här på äldre fortfarande aktiva dagar belönas 
med ett årets kulturpris

(nominerad 2020-12-06 av Jea Jonsson, handlingsid Kfn 2020.505)

Kjell Nilsson
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(nominerad av Lars Jönsson 2020-12-08, handlingsid Kfn 2020.510

Kjell Nilsson har under mer än 40 år aktivt medverkat inom kultur och kreativitet. Måleri 
– skulptur – projektledning mm mm. 

(Nominerad av Arne Nilsson 2020-12-29, handlingsid: Kfn 2020.598)

Kjell Nilsson

Massor av utställningar landet runt genom åren. Fantastiskt välkomnande genom 
Hjärtekramen vid stationen i Tomelilla. Symbol för Skåne Tranås – en 2,5 m hög gigantisk 
trana. Nu senast Glädjebäraren på Kiviks torg – invigd i november 2020 + mycket mer.

(nominerad av Tom Olsson 2020-12-30, handlingsid: Kfn 2020.601)
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Gert Lagerstedt har skrivit två stora böcker Mycket till hjälp vid släktforskning. En om 
Andrarums alunbruk.

(nominerad av Solveig Johansson 2021-12-08, handlingsid: Kfn 2020.511)

Gert Lagerstedt har gjort ett fantastiskt arbete för och om alunbruket. Christinehofs 
slott och dess historia mm.

(nominerad av Bitte Pehrsson 2020-12-10, handlingsid: Kfn 2020.524)

Jag nominerar Gert Lagerstedt. En fantastiskt engagerad föreläsare som brinner för 
Alunbruket/Andrarum och bland annat skrivit böcker om detta.

(nominerad av Lotta Larsson 2020-12-10, handlingsid: Kfn 2020.527

Gert Lagerstedt

(nominerad av Per-Åke Karlsson 2020-12-28, handlingsid: kfn 2020.594)

Anders Vardam är en allkonstnär, speciellt hans skapande av dioramor är helt 
fantastiska, dessa går att skåda i hans ateljé och hemsida. Han är landskapsmålare och 
målar i olja, akryl, gouache, akvarell och tecknande i kol och blyerts

(nominerad av Kaj Persson 2021-12-12, handlingsid: Kfn 2020.513
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Sven Persson

(nominerad av Fredrik Persson 2020-12-09, handlingsid: Kfn 2020.523

Sven Persson. Till författaren av boken Bengtemöllas historia för ett kulturhistoriskt 
viktigt och gediget arbete som under lång och strävsam tid arbetat fram boken.

(nominerad av Jan-Erling Magnusson 2020-12-09, handlingsid: Kfn 2020.522

Sven Persson, Boken: Bengtemöllas historia. En fantastisk kulturgärning att beskriva 
Bengtemölla i ord och bilder från 1658 fram till  nutid.

(nominerad av Lars Gullstrand 2020-12-11, handlingsid: Kfn 2020.529

Jag nominerar Sven Persson för en intressant bok om Bengtemölla i Brösarp som på ett 
väldigt fint sätt levandegör dess historia i både ord och bild.

(nominerad av Eva Stenström 2020-12-10, handlingsid: Kfn 2020.525

För Sven Perssons fantastiska och enträgna arbete med att gräva fram historien kring 
Bengtemölla kvarn, Brösarp, från 1600-talet till nutid. Och att sedan på ett 
intresseväckande sätt berätta allt detta i bokform. En stor insats för en vacker och unik 
kulturmiljö.

(nominerad av Lena Granell 2020-12-10, handlingsid: Kfn 2020.526
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Sven Persson

(nominerad av Karin Stenström Persson 2020-12-10, handlingsid: Kfn 2020.528)

Sven Persson

Med stort historiskt intresse har Sven skapat en helt fantastisk bok om Bengtemölla 
Gårds, Brösarp, historia, Otroligt mycket tid och engagemang har Sven lagt ner på detta 
projekt. Och fler böcker om Brösarp blir det nog snart.

(nominerad av Hanna Cederberg 2020-12-14, handlingsid: Kfn 2020.541)

För Sven Perssons fleråriga, djupa och breda forskning om den gamla kvarngården 
Bengtemölla i Brösarp som resulterat i boken Bengtemöllas historia som utgavs 2020.

(nominerad av Leif Richard 2020-12-18, handlingsid: Kfn 2020.578)

Sven Persson och Gert Lagerstedt

I år har det utkommit två verkligt fina böcker skrivna av två skribenter som bor i de norra 
delarna av Tomelilla kommun, nämligen ”Bengtemöllas historia” av Sven Persson och 
”Andrarums alunbruk” av Gert Lagerstedt. Båda skulle vara väl värda att erhålla Tomelilla 
kommuns kulturpris efter att båda gjort ett gediget forskningsarbete om två värdefulla 
kulturobjekt i kommunen.

(nominerade av Acke Ericsson 2020-12-29, handlingsid: Kfn 2020.595 och 596)

Maria Åkesdotter var med och startade Tomelilla rockkör 2015. Hon har även startat 
Återbruket klädtrasan i Röda Korsets lokal och nu även rekoringen i Tomelilla. Maria får 
saker att hända som betyder mycket för Tomelillaborna både socialt och kulturellt. Hon 
har bra idéer och framförallt hon förverkligar dom.
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(nominerad av Maj-Lis Ståhl 2020-12-16, handlingsid: Kfn 2020.542)

Jag vill nominera Maria Åkesdotter till Kulturpriset för att hon startat Rekordringen i 
Tomelilla. Ett sätt att lyfta våra lokala producenter och ge närodlat ett ansikte. Jag tycker 
att de passar bra in i Tomelillas nya vision: ”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur 
och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

(nominerad av Solveig Falk 2021-01-11, handlingsid: Kfn 2021.13)

Linus Larsson (ollimi22)

Han gör så roliga och kreativa små klipp som sprids som en löpeld på nätet. På facebook 
heter han ”madlipz Ollimi22” och på Instagram heter han ”Ollimi22”

(nominerad av Maria 2020-12-21, handlingsid: Kfn 2020.582)

Håkan Gottberger, tillsammans med Per Elde, har genom idogt arbete utvecklat 
Österlens Fotografiska Center (ÖFC) i Smedstorp. Ständigt nya, spännande 
fotoutställningar visas på ÖFC, med internationellt erkända fotografer/fotokonstnärer.

(nominerad av Gun Dymling Faxheden 2020-12-29, handlingsid: Kfn 2020.597)

Sven Plavén är byns nestor. En man med aktningsvärd ålder som under många år varit 
byns historieskrivare. En mängd skrifter har han författat. Den senaste ”Ur Brösarps 
historia Kalendarium” där man får följa byns utveckling från 1100-talet fram till nutid. 
Videra ett häfte om sjukvården i Brösarp, läkare, tandläkare, veterinär och apotek, samt 
många andra skrifter. Sven var även initiativtagare till Kul-tur-trampet en cykelorientering 
som lärt oss mycket omgivningarna. Sven tar dagligen sin byapromenad och är en mycket 
välkänd profil som alla känner och gärna språkar med.

(nominerad av Anna Martin 2020-12-30, handlingsid: Kfn 2020.600
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Ingrid Jönsson

Nominerad av Cajsa Jönsson 2021-01-04, handlingsid: Kfn 2021.1

Ingrid Jönsson

Genom att våga lyfta svåra frågor i barnlitteratur till nya spännande platser andra 
författare inte vågar gå till.

(nominerad av Viktor Tornfors 2021-01-04, handlingsid: Kfn 2021.2

Ingrid Jönsson

Efter alla barnböcker som skrivits genom åren så finner Ingrid fortfarande den fängslande 
glöd som fångar läsarens intresse. Vi är stolta över att ha en så duktig barnboksförfattare i 
kommunen.

(nominerad av Emil Jönsson 2021-01-04, handlingsid: Kfn 2021.3)
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Ingrid Jönsson

(nominerad av Alice Jönsson 2021-01-04, handlingsid: Kfn 2021.4)

Nils-Henrik och Monica Salomonsson

(Nominerad av Isabella 2021-01-04, handlingsid: Kfn 2021.5)

Tidigare vinnare

År Kulturpristagare Beslutande organ
1988 Beslöts att instifta kulturpris Kulturnämnden
1989 Karin Karlsson, Agusa, vävstuga

Inga Nilsson, Toarp
Brita Andersson, Nedraby, spettkaksbageri

Kulturnämnden

1990 Astrid Åkerman och Karin Gustavsson, 
Bondrumsgården

Kulturnämnden

1991 Christina Gustavsson(ordförande i Tomelilla 
Teaterförening)

Kulturnämnden
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1992 Ewe Larsson, (Borstakungen)Othinslunda 
hembygdsförening

Kultur och fritidsnämnden

1993 Tomelilla revygäng och Peter 
Jakobsson(musiker)

Kultur och fritidsnämnden

1994 Tranås Ungdomsförening Kultur och fritidsnämnden
1995 Jutta Andrén Stiftelsen (Tomelilla 

konstsamling)
Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1996 Rauni Janser(konstsamlingen) och Anita 
Andersson,(Kantor och körledare)

Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1997 Tomelilla ungdomsorkester Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1998 Grafikverkstaden i Brösarp och Yngve 
Wahlgren,folkmusiker

Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1999 Inga-Lisa Björk,danslärare Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2000 Ann-Sofie Reuter, konsthantverkare,textil Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2001 Jard Nuland Mwasha Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2002 Ylva Floreman Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2003 Tomelilla -Brösarps Biografförening Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2004 P-O Kippel, arkitekt, Celticbaren
Eva och Johan Lindgren (Glimmebodagården)

Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2005 Neon Gallery Brösarp Kommunstyrelsen
2006 Hans Alfredsson Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2007 Ramslif Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2008 Karin Brunk Holmqvist Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2009 Bertil Arkrans Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2010 Spjutstorps revyn Kultur och fritidsutskottet
2011 Anders Cederberg Brösarps Gästis Kultur och fritidsutskottet
2012 Stephan Ewalds Kultur och fritidsutskottet
2013 Sven Plavén och Andrarums IF Kultur och fritidsutskottet
2014 Actives gård  och Daniel Berlin Kultur och fritidsnämnden
2015 Kaj Persson och Nostalgimuseet Kultur och fritidsnämnden
2016 Skånska järnvägar Kultur- och fritidsnämnden
2017 Mari Bister och Tomelilla rockkör Kultur- och fritidsnämnden
2018 Ola Magnell och Lunnarps BK/Österlen 

Garden show
Kultur- och fritidsnämnden

2019 Acke Eriksson Kultur- och fritidsnämnden
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2020/47

Datum 3 maj 2021

Idrottspriset 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden väljer någon av de nominerade (motivering ska framgå av 
beslutet) till vinnare av idrottspriset 2020.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns idrottspris som inrättats ska utdelas till person som är 
bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen 
och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens 
område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag skall representera 
förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun. 

Stadgar för Tomelilla kommuns idrottspris 
§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda 
eller lag, inom idrottens område. 

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från 
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas 
av skriftlig motivering. 

§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat 
sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull 
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och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera 
enskilda eller lag. 
Lag ska representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun. 

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att 
reservera anslaget belopp under högst två år. 

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.

§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

De nominerade är:

Jeanette Lindholm

Christian Björklund

Friskis & Svettis Tomelilla

Martin Andersson

Eve Björk och Bertil Poppe Persson

Tobias Beijer (2 nomineringar)

Tomelilla Footgolf  (4 nomineringar)

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

Barnperspektivet
Även barn kan nomineras för idrottspriset.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
Tomelilla kommuns idrottspris delas ut en gång per år. Nästa pristagare kommer 
utses i maj 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-05-03

Nomineringar till idrottspriset 2020, nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: 
Kfn 2021.260

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Nomineringar till 2020 års idrottspris

Jeanette Lindholm
Nominerar Jeanette för hennes engagemang med pojkarna i P09 Spjutstorps IF. Hon 
erbjuder en fantastisk träning o hjälper även laget med skjuts till matcher och träningar 
vid behov. Hon är en otrolig inspirationskälla för sitt lag året om.

(nominerad av Carina Enbom 2020-12-21, handlingsid: Kfn 2020.592
Christian Björklund
Christian brinner dagligen för pingisen där han utvecklar folkhälsan och dagens 
ungdomar. Han visar passion för det han gör och har fått ungdomar att tycka pingisbollen 
är världens roligaste leksak.

(nominerad av Fredrik Persson 2021-02-19, handlingsid: Kfn 2021.115
Friskis & Svettis Tomelilla
En förening med engagerade ledare och funktionärer som alltid är väl förberedda med ett 
leende på läpparna trots bristfälliga lokaler och tider. De har lyckats att hitta lämpliga 
träningsalternativ i pandemitider och erbjuder trots sin litenhet ett stort utbud av 
träningstillfällen.

Nominerad av Maria Knutsson 2021-02-22, handlingsid: Kfn 2021.116
Martin Andersson
Martin har bidragit med sprudlande idéer och ordnat för högstadieeleverna på 
Kastanjeskolan.

(Nominerad av Pernilla Olsson 2021-02-24, handlingsid: Kfn 2021.120
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Eve Björk, Bertil Poppe Persson
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(Nominerade av Anders Nilsson enl uppdrag styrelsen i TIF 2021-03-03, handlingsid: Kfn 
2021.123)
Tobias Beijer
Eftersom Tobias tillsammans med en vän satt fotboll på kartan, detta genom att 
genomföra den första VM-kval tävlingen i Sverige, tillsammans även under pandemin fick 
våra lokala fotbollsklubbar att delta i ett kommunmästerskap när serierna inte kunde dra 
igång som vanligt. Tobias är en förebild i denna sport, ett otroligt stort engagemang och 
nöjer sig bara med det bästa vilket resulterar i fina resultat inom sporten och att 
footgolfen och tävlingarna nått spelare runt om i Sverige.

(nominerad av Angelica Larsson 2021-03-12, handlingsid: Kfn 2021.138)
Tobias Beijer
Tobias har tillsammans med Jocce Lindholm,( som bör dela priset med Tobias) startat 
tävlingar i Footgolf på Tomelilla golfklubb. De har marknadsfört sporten genom intensivt 
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ideellt arbete; förberett tävlingar, bjudit in lokala fotbollsklubbar (kommunmästerskap i 
footgolf), själva medverkat och gett Tomelilla god reklam i hela Sverige. De anordnade 
också Sveriges första VM-kval i footgolf.

(nominerad av Pia Ewaldz 2021-03-15, handlingsid: Kfn 2021.144)
Tomelilla Footgolf
Jocce och Tobias har 2019/2020 verkligen satt Tomelilla på sverigekartan. Genom 
kommuntävlingar engagerar dom hela Tomelilla kommun att prova på den för Sverige 
nya sporten. Dom anordnade även inte bara en utan två stycken vm-kvaltävlingar var där 
kom folk från hela landet för att testa den fina banan på Tomellilas första nio hål. Dom 
har förutom detta också rest runt i Sverige på flertalet kvaltävlingar och marknadsfört 
sporten. 
Deras passion för sporten är rolig att se, där är mycket hjärta och engagemang i dessa två 
människor. Ge dom och sporten det här priset för att gynna fler multisporter i vackra 
Tomellila kommun.

(nominerad av Henrik 2021-03-12, handlingsid: Kfn 2021.139)
Tomelilla Footgolf
Under corona epedemin var den lokala fotbollen inställd, då anordnade Tomelilla FG ett 
kommunmästerskap. De hade även Sveriges första VM kval.

(nominerad av Martina Beijer 2021-03-12, handlingsid: Kfn 2021.140)
Tomelilla Footgolf
Vi behöver uppmärksamma andra sporter än handboll och fotboll!

(nominerad av Anneli Gunnarsson 2021-03-12, handlingsid: Kfn 2021.141)
Tomelilla Footgolf
Väldigt kul sport.

(Nominerad av Charlotte 2021-03-12, handlingsid: Kfn 2021.142)

-----------------------------------------------

Tidigare vinnare

2014 Alfred Nilsson, Tomelilla motorklubb
2015 Mikael Björk, Tomelilla IF
2016 Alexander Jeppsson
2017 Rasmus Lundgren
2018 Mattias Johansson
2019 Martina Andersson
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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: 0417-18117
Mobil: 0709-958117

Diarienummer: KFN 2020/34

Datum 20 april 2021

Förslag till stadgar till föreningsledarpris

Förvaltningens förslag till beslut
 Kultur och fritidsnämnden beslutar anta förslag till stadgar till föreningsledarpris. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 14 att bifalla motionen om att 
inrätta ett föreningsledarpris.

Kultur och fritid har tagit fram förslag till stadgar till föreningsledarpriset som 
kommer att utdelas från och med år 2022. 

Föreningsledarpris utdelas till person/er som är bosatt/a inom vår kommun som kan 
anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i 
kommunen.

Priset för prestationer under år 2021 delas ut i början av 2022 och nominering 
skickas in senast 31 mars.

 Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete, 
företrädesvis ungdomsarbete.

 Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från 
nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas 
av skriftlig motivering.
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 Stipendiet utdelas till person som är bosatt inom vår kommun och som kan 
anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella 
föreningslivet i kommunen. Priset kan delas mellan flera personer.

 Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela stipendiet. Nämnden äger även 
rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

 Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma person.

 Stipendiet utdelas vid tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.

Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar men nämnden bör få medel till detta pris.

Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

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

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-04-20

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

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

Diarienummer: KFN DiarieNr

Datum 22 april 2021

Kulturpris och Idrottspris - översyn av 
stadgarna

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar anta ändringarna i stadgarna för kulturpris och 
idrottspris.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 14 att bifalla motionen om att 
inrätta ett föreningsledarpris.

Förvaltningen har tagit fram förslag till stadgar till föreningsledarpriset som kommer 
att utdelas från och med år 2022. 

I samband med införande av föreningsledarpriset så görs en genomgång av 
kulturprisets och idrottsprisets stadgar. 

Förvaltningen föreslår att den rödmarkerade texten tas bort från stadgarna. 

Kulturpris
Kulturpriset delas ut till pristagare som kan vara en person, grupp eller förening som 
har gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden. 
Pristagaren ska vara bosatt eller verksam inom Tomelilla kommun eller på annat sätt 
ha anknytning till kommunen.

Priset delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Tomelilla den 6 
juni. Nomineringar ska vara inskickade senast 31 december.
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Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för utdelning av Tomelilla 
kommuns kulturpris.

 Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för 
förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde.
 

 Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från 
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas 
av skriftlig motivering.
 

 Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller 
verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till 
kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats 
för berikande av kulturella värden.
 

 Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt 
att reservera anslaget belopp under högst två år.
 

 Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
 

 Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

Idrottspris
År 2014 inrättade Tomelilla kommun ett idrottspris som kom att börja gälla från och 
med 2015. Priset innebär att Kultur- och fritidsnämnden delar ut 10 000 kronor till 
någon/några som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område 
och som inte är ledare. Syftet är att stödja och uppmuntra idrotts- och föreningslivet.

Priset för prestationer under år 2020 delas ut i början av 2021. Skicka in din 
nominering senast 31 mars 2021. 

§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda eller 
lag, inom idrottens område.

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från 
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas av 
skriftlig motivering.

§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har 
anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad 
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insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag ska 
representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att 
reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.

§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

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

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

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

Uppföljning

Beslutsunderlag
 Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.Tjänsteskrivelse, 
enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-04-22

Kultur och fritid
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Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef fritid och turism

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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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
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: KFN 2021/27

Datum 11 maj 2021

Förslag till yttrande gällande 
medborgarinitiativ – Cykel/BMX-bana på 
exempelvis Lagerhusplatsen

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2021 (Ksau § 80/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förvaltningen har gjort en bedömning att, förutom samhällsbyggnadsnämnden, bör 
kultur- och fritidsnämnden yttra sig eftersom initiativet handlar om fritidsaktivitet 
som enligt reglementet kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.  
Samhällsbyggnadschefen har därför efter dialog med ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bestämt att båda 
nämnderna ska yttra sig till Ksau.

Medborgarinitiativet:

Jessica Borg har den 27 mars 2021 inkommit med medborgarinitiativ 
med i huvudsak följande lydelse:

Undrar vart jag kan vända mig om önskemål om cykel-/BMX-bana, som till 
exempel Smedstorp har?
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Tänker mig Gröningen, mitt emot där lagerhuset låg. På platsen där tidigare 
tennisbanor och kolonier låg. Idag används lagerhusplatsen till på- och 
avlastningsplats för olika maskiner, jord, sten med mera. Man har redan gjort 
en stor jordhög på Gröningen, tänker att det inte skulle kosta så mycket att 
lägga ut jorden till kullar. 

Det kanske redan finns en plan för Gröningen?

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur och 
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det är positivt med all form av aktivitet oavsett ålder. Förvaltningen är positiv till att 
det byggs en sådan anläggning som initiativskrivaren syftar på. Däremot är 
förvaltningen tveksam till att det ska vara kommunen som ska anlägga och driva en 
sådan då det uppstår konkurrens med den anläggning som drivs i Smedstorp. Därför 
bör en sådan anläggning anläggas av annan part än kommunen.

Om fullmäktige beslutar att ställa sig positiv till medborgarinitiativet om en sådan 
anläggning kommer kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med 
samhällsbyggnadsverksamheten att beräkna eventuell investeringskostnad och årlig 
driftkostnad och sedan uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att bygga 
anläggningen. 

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom förvaltningen ställer sig tveksam till detta har förvaltningen valt att inte 
beräkna eventuell anläggningskostnad eller årlig driftkostnad.

Barnperspektivet
En eventuell cykel/BMX bana kommer vara tillgänglig för såväl barn som vuxna, 
vilket är positivt.

Miljöperspektivet
I dagsläget är det marginella miljökonsekvenser att anlägga en sådan anläggning 
beroende på val av plats.

Uppföljning
Skulle det fattas beslut om byggande av en cykel/BMX-bana kommer kontinuerlig 
uppföljning ske såväl under byggandet som när banan tagits i drift.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-05-11.

Ksau § 80/2021 Medborgarinitiativ - CykelBMX-bana på exempelvis 
Lagerhusplatsen, handlingsid: Kfn 2021.250.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign

Ksau § 80 Dnr KS 2021/64

Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på 
exempelvis Lagerhusplatsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Jessica Borg har den 27 mars 2021 inkommit med medborgarinitiativ 
med i huvudsak följande lydelse:

Undrar vart jag kan vända mig om önskemål om cykel-/BMX-bana, som till 
exempel Smedstorp har?

Tänker mig Gröningen, mitt emot där lagerhuset låg. På platsen där tidigare 
tennisbanor och kolonier låg. Idag används lagerhusplatsen till på- och 
avlastningsplats för olika maskiner, jord, sten med mera. Man har redan gjort 
en stor jordhög på Gröningen, tänker att det inte skulle kosta så mycket att 
lägga ut jorden till kullar. 

Det kanske redan finns en plan för Gröningen?

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 april 2021

Justerandes sign

§ 80 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på exempelvis Lagerhusplatsen, 
handlingsid: Ks 2021.1177.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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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
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: KFN 2021/28

Datum 11 maj 2021

Yttrande gällande medborgarinitiativ - 
Skatepark/parkouranläggning och 
multiarena i Brösarp

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 (Ksau § 89/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Förvaltningen har gjort en bedömning att förutom samhällsbyggnadsnämnden, bör 
kultur- och fritidsnämnden yttra sig eftersom initiativet handlar om fritidsaktivitet 
som enligt reglementet kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.  
Samhällsbyggnadschefen har därför efter dialog med ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bestämt att båda 
nämnderna ska yttra sig till Ksau.

Medborgarinitiativet:

Christoffer Åkesson har den 19 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:
”Hej, Barnen i Brösarp önskar att det byggs en skatepark i byn som kan bli en 
samlingsplats för dem. Många tycker även om parkour-anläggningen som finns i 
Sjöbo och önskar något liknande. Detta i kombination med en multiarena med 
konstgräs hade uppskattats av ungdomarna och lockat fler barnfamiljer till byn.
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Det behövs mer aktivering för byns barn/ungdomar som inte direkt har någon 
samlingsplats idag. Vi får ofta åka till skateparker och andra typer av anläggningar i 
grannkommuner och till Tomelilla för denna typ av aktivering. Vi känner att det 
satsats mer i Tomelilla senaste åren och att det nu är dags för byarna att få lite fler 
möjligheter till aktivering. I närliggande orter som Degeberga hittar vi konstgräsplan, 
padelbana, beachfotbollplan och löparbana. I Sjöbo finns en fin skatepark, parkour-
anläggning och en mängd MTB-slingor. En by som Brösarp med mycket turism och 
med ökande antal barnfamiljer bör kunna stoltsera med någon typ av anläggning för 
barn och ungdomar.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen anser att alla aktiviteter för alla åldrar är bra. Kommunen invigde 
under 2020 Tomelilla centralorts nya aktivitetspark. Den är uppskattad av många från 
små till stora. Förvaltningen anser att det är viktigt att alla tätorter har sin särart och 
att det finns olika aktiviteter i de olika tätorterna. Det gör att medborgare besöker 
andra platser än där man just bor. 

Det finns kommersiella padelbanor i Tomelilla kommun och därför bör inte 
kommunen konkurrera med sådana anläggningar.

Däremot är en parkouranläggning något nytt och kanske något som just denna tätort 
behöver. De flesta anläggningar inom parkour är inomhus och drivs kommersiellt, 
men det finns exempel på utomhusanläggning som drivs av kommuner. Malmö stad 
har nyligen beslutat att exempelvis bygga en sådan anläggning i badhusparken för 
cirka 23 miljoner kronor (ingår mer än parkouranläggning i kostnadsbilden).

Beroende på hur stor anläggningen skulle vara påverkas givetvis även 
investeringskostnaden. Om fullmäktige ställer sig positiv till en sådan satsning i 
Brösarp får kultur- och fritidsnämnden återkomma till investeringsberedningen inför 
2023 med ett kostnadsförslag och påverkan på driften. Därefter kan kultur- och 
fritidsnämnden uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja byggupphandling 
av sådan anläggning.

Ekonomiska konsekvenser
Nämnden får återkomma med förslag till investeringsberedningen om det skulle bli 
aktuellt. De ekonomiska konsekvenserna är bland annat beroende på hur stor yta 
som en sådan anläggning skulle vara på och utformningen av anläggningen.

52



3 (3)

Barnperspektivet
En parkouranläggning främjar barn och ungdomars rörelse, vilket är positivt för 
folkhälsan. Vissa barn kan uppfatta det som negativt om kommunen blir tvungen att 
använda befintlig anläggning till skapandet av ny anläggning, se nedan.

Miljöperspektivet
I nuläget är det svårt att påvisa några miljökonsekvenser eftersom val av plats inte är 
gjord, men den kommunala mark som finns att tillgå är marken vid skolan 
(ishockeybanan). 

Uppföljning
Skulle det fattas beslut om byggande av parkouranläggning kommer kontinuerlig 
uppföljning ske såväl under byggandet som när anläggningen tagits i drift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-05-11.

Ksau § 89/2021 Medborgarinitiativ - Skatepark/parkouranläggning och multiarena i 
Brösarp, handlingsid: Kfn 2021.251.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
5 maj 2021

Justerandes sign

Ksau § 89 Dnr KS 2021/82

Medborgarinitiativ - 
Skatepark/parkouranläggning och 
multiarena i Brösarp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Christoffer Åkesson har den 19 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:
”Hej, Barnen i Brösarp önskar att det byggs en skatepark i byn som kan bli en 
samlingsplats för dem. Många tycker även om parkour-anläggningen som finns i 
Sjöbo och önskar något liknande. Detta i kombination med en multiarena med 
konstgräs hade uppskattats av ungdomarna och lockat fler barnfamiljer till byn.

Det behövs mer aktivering för byns barn/ungdomar som inte direkt har någon 
samlingsplats idag. Vi får ofta åka till skateparker och andra typer av anläggningar i 
grannkommuner och till Tomelilla för denna typ av aktivering. Vi känner att det 
satsats mer i Tomelilla senaste åren och att det nu är dags för byarna att få lite fler 
möjligheter till aktivering. I närliggande orter som Degeberga hittar vi konstgräsplan, 
padelbana, beachfotbollplan och löparbana. I Sjöbo finns en fin skatepark, parkour-
anläggning och en mängd MTB-slingor. En by som Brösarp med mycket turism och 
med ökande antal barnfamiljer bör kunna stoltsera med någon typ av anläggning för 
barn och ungdomar.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
5 maj 2021

Justerandes sign

§ 89 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - skatepark/parkouranläggning och multiarena i Brösarp, 
handlingsid: Ks 2021.1432.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Balanslista/Patrik Månehall
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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 fritid och turism
E-post: ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
Telefon: 0417-18117
Mobil: 0709-958117

Diarienummer: KFN 2021/4

Datum 3 maj 2021

Delegeringsbeslut maj 2021

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 om bidrag. Inköp av litteratur 
till folk och skolbibliotek.

2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Ansökan om Stöd till stärkta bibliotek 
i hela landet.

3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Kulturbidrag 2021, fördelning av 
Tomelilla kommuns kulturbidrag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-05-03

Ansökan om bidrag. Inköp av litteratur till folk och skolbibliotek, handlingsid: Kfn 
2021.242

Ansökan om Stöd till stärkta bibliotek i hela landet, handlingsid: Kfn 2021.243

Kulturbidrag 2021, fördelning av Tomelilla kommuns kulturbidrag, handlingsid: Kfn 
2021.244
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Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef fritid och turism

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

57



ANSÖKAN OM BIDRAG 
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- 
OCH SKOLBIBLIOTEK

1/5A111_V05

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

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.

Så skickar du in blanketten

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 blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

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 8 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.

Observera

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANSÖKAN OM BIDRAG 
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- 
OCH SKOLBIBLIOTEK

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

A111_V05 2/5

UPPGIFTER OM SÖKANDE

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

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Fält markerade med * är obligatoriska

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)

Skåne län
Län

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

www.tomelilla.se
Webbplats

5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

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 §)

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

VERKSAMHET Fält markerade med * är obligatoriska

* Har kommunen en politiskt antagen och aktuell biblioteksplan? Ja Nej

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

Pandemirestriktionerna har påverkat verksamheten men de har också inneburit att vi hittat nya vägar
och metoder. Vi har bl a startat en digital bokklubb, Läsklubben, som vänder sig till kommunens barn,
men också vuxna som vill läsa och diskutera tillsammans med sitt barn. Vi har också satsat på
verksamhet utanför biblioteksrummet, så som skaparpåsar som hämtas, i vilka ingår biblioteksböcker
som pysslet och skapandet kopplas till.
Vi har sedan tidigare väl inarbetad verksamhet med aktiviteter för barn och unga såsom babysagor, -
rytmik och sagostund, litterära teatrar och konserter, familjelördagar i samarbete med Tomelilla
konsthall samt lovaktiviteter. En sådan är sommarboken som vi 2021 arbetat om något för att nå fler
barn och unga. Vi inkluderar i år kommunens yngsta i Sommarboken mini som inbjuder till ökad hög-
och tillsammansläsning. Samverkan som inleddes 2020 mellan biblioteket, Fritidsgården Soffta,
Fältassistenterna samt Tomelilla konsthall och som utgår från barnens delaktighet och idéer fortsätter
också under 2021.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som riktar sig till barn och unga på fritiden. (Max 1000 tecken)

Barnhälsovården i Tomelilla håller sina föräldragruppträffar på biblioteket sedan ett gemensamt
Bokstartsprojekt som blev till en del av ordinarie verksamhet. Biblioteket brukar då delta med
information om språkutveckling, bibliotek, boktips och högläsning för varje grupp, samt boktips
till träffarnas olika teman. Detta samarbete fortgår men har i perioder fått pausas pga
pandemin. Planen är att dra igång och fortsätta som tidigare så fort det är möjligt igen.
Vårt samarbete med barn- och mödrahälsovården har kunnat fortlöpa på andra sätt i och med
vårt bokpaket med språkutvecklingstema bestående av tre böcker och information om
språkutveckling, som BHV-personalen delar ut till alla åttamånaders-bebisar vid hembesök. De
delar också ut ett presentkort på en bok till alla kommunens barn vid 1- samt 4-årskontrollerna
som barnen tillsammans med föräldrarna kan hämta ut på biblioteket.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med barn- och mödrahälsovården. (Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

VERKSAMHET Fält markerade med * är obligatoriska

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

Kommunens förskolor besöker normalt sett bibliotekets barnavdelning regelbundet och lånar
böcker till sina olika förskoleavdelningar när pandemirestriktioner inte sätterkäppar i hjulet. Vi
brukar också bjuda in till teatrar och konserter med litterär koppling och har gjort så när det varit
möjligt under pandemiåret. En del har emellertid tyvärr fått skjutas fram. När besök inte varit
möjliga har vi i större utsträckning än vanligt gjort bok- och temaplock till förskolorna. Det har
medfört ökad kontakt med personalen och bättre insikt i vad de efterfrågar och vi hoppas att det
fortsätter i samma omfattning även sedan förskolorna kan vara hos oss som vanligt och låna
själva igen.
Normalt sett deltar vi på föräldramöten på efterfrågan där vi pratar böcker, bibliotek och
språkutveckling och bjuder också in förskolornas biblioteks-/barnkulturombud på träffar på
biblioteket. Även detta har fått sättas på paus till viss det gångna under året.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med förskoleverksamheten. (Max 1000 tecken)

Vårt arbete med barn i skolan är formaliserat i kommunens Barnspår inom vilket vi bjuder in alla
elever i åk 2 respektive 5 med lärare och skolbibliotekrie till visning av biblioteket och
inspirerande bokprat. De, liksom eleverna i åk 7 får också en gåvobok. Åk 8 bjuds på bokprat
och författarbesök som kopplas till svenskundervisningen, ett väl inarbetat samarbete mellan
biblioteket och högstadieskolan. I höstas bjöd vi in även övriga klasser under vår
regnbågsvecka. Vi hade även en barnboksvecka planerad men denna fick skjutas upp och
bokpraten har istället skett digitalt.
Vi har sett en markant ökning av önskemål om bokplock samarbete kring andra läsfrämjande
projekt från pedagogerna. Vi har ett aktivt samarbete med kommunens skolbibliotekarier och
läsombud med möten och regelbunden kontakt och stöttar kring det dagliga arbetet.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med skolan. (Max 1000 tecken)

Vi är noga med att integrera jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv och öka
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i allt vi gör, i synnerhet medieinköp men också
programverksamhet och andra aspekter av verksamheten såsom t ex bokprat och visningar.
Vad gäller medieinköp lägger vi stor vikt vid att tillgodose behovet av lättläst litteratur i olika nivåer och
former, media på olika språk, med parallelltext och på annat sätt anpassad media. Efterfrågan på
inläst litteratur tillgodoses hos oss främst genom egen nedladdning och vi jobbar aktivt med att föra ut
kunskap och information om Legimus, Biblio-appen och liknande hjälpmedel.
Utöver ordinarie verksamhet anordnar vi inom ramen för vår programverksamhet temaveckor och
andra tillfällen som speciellt fokuserar på ett visst perspektiv och vi försöker då också samarbeta med
skolorna och bjuda in till bokprat och liknande. Våra lokaler är tillgängliga och all programverksamhet
är gratis.

Beskriv om och i så fall hur ni i verksamheten ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

MEDIEANSLAG Fält markerade med * är obligatoriska

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

* Folkbibliotekets totala medieanslag 600.000
Föregående år, SEK

varav för barn och unga

109.500* Skolbibliotekets totala medieanslag

675.200

126.600

109.500

Innevarande år, SEK

709.500* Totalt medieanslag (Summering 
sker automatiskt) 784.700

* Ange fördelning mellan folk- och skolbibliotek för innevarande år i procent.

Folkbibliotek i procent (%)

40 60
Skolbibliotek i procent (%)

120.000

ÖVRIGT

Kommande läsår kommer vi att fortsätta det arbete vi gör för inköpsstödet sedan tidigare men
har också förhoppningar om att satsa ytterligare på några specifika områden i verksamheten
som t ex det som ibland kallas Äppelhylla. Vi har medier som platsar på en sådan hylla redan i
viss utsträckning men ambitionen är att leta upp och köpa in mer, samla och utöka beståndet
för huvudbibliotek och fillialer, samt utbilda vår personal om dessa resurser.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

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.

Fält markerade med * är obligatoriska
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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 8 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 ni 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

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I HELA 
LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I 
HELA LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

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

Gustavs Torg 16
Postadress, Box

TOMELILLA
Postort

27380
Postnummer

Tomelilla

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

0417-18000

Telefonnummer (växel)

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

0417-18117
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 §)

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 registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
* Ange namn på huvudsökande kommun

* Ange antal kommuner som ingår i projektet utöver huvudsökande

Ingen 1 2 fler än 2

* Sträcker sig insatsen över flera år? Ja Nej

2021-09-01
* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2022-08-31
* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

Kommentar. (Max 250 tecken)

* Ange om kommunen/kommunerna har en aktuell och beslutad biblioteksplan

Ja Nej
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Tomelilla bibliotek har barn och unga som prioriterad målgrupp. Enligt Lärarförbundets
undersökning ”Bästa skolkommun” var Tomelilla sämst i Skåne 2019 och näst sämst 2020. De
dåliga siffrorna handlar om svaga betyg och låg andel godkända elever. Vi vet att god
läsförmåga är en förutsättning för goda skolresultat och vill därför satsa extra på läsfrämjande
och skapande programverksamhet för barn och unga. Programverksamhet ska finnas på alla
bibliotek och vi vill utveckla samarbetet mellan biblioteken. Sedan våren 2021 är alla Tomelillas
bibliotek meröppna och vi vill att alla bibliotek ska fungera som kulturhus.  All
programverksamhet, även för vuxna, behöver anpassas och bli mer digital. Vi vill tex anordna
fler digitala bokcirklar. Vi behöver därför vidareutbilda vår personal kring digitala frågor. Vi vill
göra studiebesök och studieresor för att inspireras. Vi vill också möta den växande gruppen
äldre genom att i samarbete med äldreboenden skapa minneslådor som kan lånas ut.

* Beskriv vilka behov som finns i kommunen gällande folkbiblioteken och vilka insatser ni vill genomföra för att möta dessa behov.  
(Max 1000 tecken)

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Genom den fortsatta satsningen på filialbiblioteken blir biblioteksutbudet tillgängligt för fler i hela
kommunen. Filialbiblioteken har tidigare haft en mycket begränsad programverksamhet, men
genom införandet av meröppet och stärkta bibliotek sker nu en uppskattad förändring.
Verksamheten sker i samverkan med lokala näringsidkare och föreningar, i syfte att möjliggöra
en fortsättning även utan externa medel. Genom nya metoder för läsfrämjande och en mer
digital programverksamhet nås fler, t. ex. kan huvudbibliotekets barnbibliotekarier nå
byskolornas barn genom digitala bokprat. Digitala bokcirklar för både barn och vuxna kan
genomföras i samarbete mellan huvudbiblioteket och filialbiblioteken. Ett utökat
programsamarbete ökar både utbud och tillgänglighet, breddar verksamheten, testar nya
metoder och når ut till fler. Genom verksamhet riktad till äldre inom omsorgen nås de som inte
har möjlighet att besöka biblioteken.

* Beskriv hur de planerade insatserna gör biblioteksverksamheten relevant för fler och hur de bidrar till att utbud av och tillgänglighet 
till biblioteksverksamhet ökar i er kommun (Max 1000 tecken)

En satsning på barns och ungas läsande, och en medvetenhet hur biblioteken och
bibliotekarierna kan bidra till bättre läsförmåga och läsförståelse kan på sikt bidra till bättre
skolresultat och fler elever med godkända betyg. En annan viktig konsekvens av ett utökat
samarbete, både inom den egna organisationen och med externa aktörer gör att utbudet ökar
och blir relevant för fler. Samarbete med externa aktörer leder till att verksamheter etableras
och att programverksamhet kan leva vidare och utvecklas, också utan externa medel.
Tillgängligheten ökar och klyftan mellan centralort och landsbygd minskar. Vi vill att alla
bibliotek i kommunen ska fungera som mötesplatser och kulturhus för både barn och vuxna. En
satsning på en mer digital verksamhet syftar också på att minska den digitala klyftan och på ett
naturligt sätt integrera nya metoder.

* Beskriv hur de planerade insatserna bidrar till att minska klyftor och leder till långsiktiga positiva effekter i kommunen. 
(Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ansökta medel är främst avsedda för förstärkning av verksamhet som sker i egen regi, men
samarbete sker med skola och fritidsgård, föreningar, studieförbund, lokala företag och
entreprenörer.

* Ange eventuella samarbetsparter, utöver kommunalt partnerskap, och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

* Riktar sig någon del av insatsen till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej

75* Hur stor andel riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Andel i procent.

Kommentar. (Max 500 tecken)

* Ange antal personer som beslutar om insatsernas innehåll och utformning, såsom t. ex. styrgrupp och beslutsfattande chefer. 

8
Kvinnor

0
Män

*Ange antal medverkande i insatserna. Med medverkande avses personer som arbetar med att genomföra insatserna. 

0
Annat (1)

4
Kvinnor

0
Män

0
Annat (1)

8
Summa

4
Summa

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt 
lämnad information.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

När vi arbetar med insatser riktade till barn och unga, vill vi nå ut till alla. Vi uppmärksammar
också  de sju diskrimineringsgrunderna i vårt arbete med medieurval och inköp, vilket finns
beskrivet i vår 2021 uppdaterade medieplan. Sedan tidigare har biblioteken haft temaveckor där
hbtq-frågan har uppmärksammats genom programpunkter och litteraturtips. En del av det sökta
bidraget vill vi använda för att fortsatt stärka vårt bestånd av storstilsböcker, böcker på andra
språk, lättlästa böcker och böcker som uppmärksammar allas lika värde. Vi vill också med våra
minneslådor för äldre stärka vårt samarbete med äldreboenden och på så sätt nå ut till dem
som inte kan besöka våra bibliotek.

Beskriv om och i så fall hur ni i insatserna ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

EKONOMISK KALKYL ÅR 1 Fält markerade med * är obligatoriska

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

* KOSTNADER 
Specificera

*Löner (inklusive sociala 
avgifter) Personalkostnader

* Personer med 
F-skattsedel

Arvoden, föreställningar, programverksamhet

Fortbildning, programverksamhet* Verksamhetskostnader

140.000

SEK

140.000

80.000

* Lokaler 0

* Marknadsföring 0

* Resor 0

* Övrigt Media och Teknikinköp 140.000

500.000Summa

Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

* FINANSIERING

Specificera
* Söker bidrag 
från Kulturrådet

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet

* Övrigt statligt bidrag

Status

Ange status...

Ange status...

* Bidrag från landsting
 /region

Ange status...

500.000

0

0

0

SEK

* Bidrag från kommun Ange status... 0

* EU-bidrag Ange status... 0

* Övrigt 0

500.000Summa

0* Övrigt

0* Övrigt
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

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

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

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.
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Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef Kultur och fritid
202104

Kulturbidrag 2021, fördelning av Tomelilla kommuns kulturbidrag
Ansökt 2020, utbetalning 2021 (gäller verksamhetsåret 2019)

Tomelilla-Brösarps Biografförening 47 000 kr
I huvudsak är verksamheten att visa biograffilm. De direktsänder även operaföreställningar 
från Metropolitan och direktsända konserter eller annat från diverse olika platser. 
Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna. Hyr anpassad lokal för 
verksamheten. Verksamhet året runt, alla dagar i veckan. 

Tomelilla Riksteaterförening  47 000 kr
I verksamheten visas olika typer av scenkonst som teater, sång- och 
musikalföreställningar, stand-up m.m. Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och 
vuxna. Hyr anpassade lokaler för verksamheten. Fortsätter den påbörjade satsningen i 
samverkan med Tomelilla kommun för barn, unga, unga vuxna och familjer.

Naturskyddsföreningen Tomelilla 7 000 kr
Naturvandringar, exkursioner, föredrag och allmän upplysning om natur, miljö och 
sevärdheter. Deras verksamhet sker i huvudsak utomhus; Fyledalen, Kronoskogen, 
Skogsbacken, Hörjelgården, Onslunda Sten samt olika reservat inom kommunen. 
Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna. Programverksamhet året om. 

Primula Veris Trädgårdsförening 3 000 kr
Verksamheten består av studiebesök, föreläsningar, vandringar och upplevelser i naturen i 
huvudsak för vuxna och medlemmar.

Tryde Kulturförening 6 000 kr
Bedriver i huvudsak verksamhet evenemang i samverkan och anslutning till 
Nostalgimuseet Tryde. Evenemang riktade i första hand till vuxna så som motorträffar, 
konstutställningar, prylmarknader, musikuppträden m.m. Verksamhet bedrivs året om med 
utökning sommarhalvåret. 

Övraby-Nedraby byalag 3 000 kr  
Bedriver evenemang och aktiviteter för boende i närområdet och i samverkan med andra 
föreningar och aktörer, t ex musikkvällar, byagillen och studiebesök. Verksamhet året runt.

Kulturföreningen Christinas Wänner 12 000 kr
Arrangerar evenemang och aktiviteter på Christinehof slott, så som guidade visningar, 
berättarvandringar, utställningar, föreläsningar, teaterföreställningar och musikevent. 
Slottet med aktiviteter öppet under sommarsäsongen, maj-september. Verksamheten 
riktar sig till vuxna och barn.

Föreningen Vävstugan                                                                              3 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att bevara och utveckla hantverket vävning och 
ge möjlighet att utöva det tillsammans, och att värna det kulturella arvet i Skåne genom att 
sätta upp konstvävar. Arrangerar Öppet hus. Verksamhet året runt.
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Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef Kultur och fritid
202104

Albo Härads hembygdsförening 23 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. Genomför evenemang för både barn, ungdomar och vuxna. 
Visningar, vandringar, föreläsningar, demonstrationer av hantverk m.m. Agusastugan, 
Glimmebodagården, Sillaröds skvaltkvarn, Hallamölla och Bondrumsgården.

Föreningen Tomelilla Byagård 23 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. De har evenemang och visningar/studiebesök för både barn, 
ungdomar och vuxna. Öppen verksamhet sommartid juni-augusti, övrig tid enligt 
överenskommelse. Tomelilla Byagård.

Kvärrestads Hembygdskrets    10 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. Visning av gård och verksamhet sker året om. Under 
sommartid även konstutställning. Genomför evenemang för både barn, ungdomar och 
vuxna. Hans Nilsgården.

Othinslunda hembygdsförening 23 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter, kulturmiljöer och hantverksverksamhet. De genomför evenemang så som 
guidade turer och kurser i borstbindning, och tar emot besök året om för både barn, 
ungdomar och vuxna. Är aktiva och representerar på mässor och marknader runt om. 
Hembygdsgård Onslunda, Borstmuseum.

Bondrumsgårdens hembygdsring 10 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. De har evenemang för både barn, ungdomar och vuxna. 
Visning och guidning av gården. Ofta visning av olika hantverkstekniker. Öppet två dagar i 
veckan under sommaren samt specifika arrangemangsaktivitetshelger. Bondrumsgården.

Föreningen Övraby Mölla 23 000 kr 
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter, kulturmiljöer och evenemang. Evenemang – Mölledagar, midsommarfirande 
och studiebesök med visning av möllan som riktar sig till alla. Övraby Mölla.

Totalt: 240 000 kr
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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: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN 2021/3

Datum 18 maj 2021

Anmälningsärenden Kfn 2021-05-25

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

Ärendebeskrivning
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-03 - Kf § 59/2021 Avsägelse från Anders 
Rosengren (SD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anders Rosengren (SD) från uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden istället för Anders Rosengren (SD).

Beslut kommunfullmäktige 2021-05-03 - Kf § 57/2021 Avsägelse från Anna 
Sandegren (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anna Sandegren (SD) från uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Rosengren (SD) till ny ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden istället för Anna Sandegren (SD).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-05-18
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2 (2)

Beslut - Kf § 59/2021 Avsägelse från Anders Rosengren (SD) som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.255

Beslut - Kf § 57/2021 Avsägelse från Anna Sandegren (SD) som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.256

Kultur och fritid

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

74



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 59 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anders Rosengren (SD) 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anders Rosengren (SD) från uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden istället för Anders Rosengren (SD).

Ärendebeskrivning
Anders Rosengren (SD) har den 29 april 2021 inkommit med avsägelse som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Rosengren (SD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, 
handlingsid: Ks 2021.1586.

_________

Beslutet skickas till:

Anders Rosengren (SD)

Anna Sandegren (SD)

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 57 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anna Sandegren (SD) 
som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anna Sandegren (SD) från uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Rosengren (SD) till ny ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden istället för Anna Sandegren (SD).

Ärendebeskrivning
Anna Sandegren (SD) har den 27 april 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Sandegren (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, 
handlingsid: Ks 2021.1508.

_________

Beslutet skickas till:

Anna Sandegren (SD)

Anders Rosengren (SD)

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

Netpublicator/Olof Hammar
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