




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: Johanna Kandell
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: KFN 2021/2

Datum 2 juli 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
08-24

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

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

Information från förvaltningen
Bibliotekssamordnare Karin Sjöberg informerar om biblioteksverksamheten.

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

- Tomelilla riksteaterförening

Ordförande Alexander Verweij Svensson (M) informerar om vad som är 
aktuellt för kultur och fritid.

- Stora hotellet, Torget 8-10; Hemma på Österlen AB skapar kulturcentrum.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-07-02.

Underrättelse - Hemma på Österlen AB skapar kulturcentrum på Torget 8-10 (Stora 
hotellet), handlingsid: Kfn 2021.364.

Tomelilla riksteaterförening – brev, handlingsid: Kfn 2021.373.

Kultur och fritid

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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From:      Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:       Mon, 26 Jul 2021 09:48:29 +0000
To:                        Kfn-zen
Subject:                Kulturcentrum Stora hotellet / clara.hemmapaosterlen@gmail.com

ÄrendeID: 829594

Från: Clara Bolmsjo
Datum: 2021-07-26 kl. 11.40
Att: kultur- och fritidsnämnden, Tomelilla kommun

Bäste Alexander, Sven och Tina, 

Jag heter Clara Bolmsjö och är VD för fastighetsbolaget Hemma på Österlen AB. Vi äger och 
förvaltar ett tjugotal hyresfastigheter i centrala Tomelilla. I höstas förvärvade vi Stora hotellet, Torget 
8-10. Initialt hade vi planer på att riva men efter att ha lyssnat in bygden landade vi i att istället
iscensätta ett kulturcentrum på denna kreativt traditionsrika plats där Hasse- och Tage en gång
inledde sin 88-öres landsortsrevy. Genom delaktighet och medskapande vill vi omvandla det slitna
hotellet till en engagerande och levande plats, och återigen fästa Tomelilla kommun på kartan som
en kreativ bygd i Skåne. Vi tror på ett framåtblickande samarbete mellan privata och offentliga
aktörer; samt ett utrymme för brett skapande med en välkomnande atmosfär och låga trösklar för
deltagande.

Att samla många olika estetiska verksamheter under ett och samma tak är att ta kulturen på allvar 

och ge den en hemvist. En lokal som stimulerar till tvärkulturellt samarbete kan vara en 

utvecklingsfaktor inom flera samhällsområden. Både besöksnäring och inflyttning påverkas positivt 

av ett intressant kulturliv. Kulturlivet i sig är beroende av en tillåtande miljö till en låg kostnad. 

Projektets syfte är således att erbjuda ett rum och en plats för eget konstnärligt skapande men också 

för att uppleva kultur. Ett stort kulturcentrum mitt på Torget i Tomelilla inbjuder till nydanande 

samarbeten i många olika former. Stora salen på nedervåningen fungerar som ett öppet och 

inbjudande forum med regelbundna aktiviteter och evenemang för omvärlden att ta del av, de övre 

utrymmen ägnas mer åt eget skapande.

Huset är stort. Där ska professionella kulturaktörer blandas med ideella föreningar, kreativa 

ungdomar och producenter. Målet är att skapa ett ”hem” för kulturen i Tomelilla med lokal förankring 

och internationella utblickar.

Hur ska detta gå till? Får jag låna ett par minuter för att delge er mina tankar?  
Platsen är Torget 8-10 i Tomelilla, vars ena långsida rymmer fastigheten Stora hotellet i två plan om 

sammanlagt ca 2000 m2. Ett stenkast om hörnet rullar tågen mot Sjöbo, Simrishamn och Malmö 
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varför tillgängligheten är hög till detta ”skyltfönster i byn”. Nedanvåningen utgörs av foajé, kök och 

”Stora salen”; ett 300 m2 öppet rum där det enkelt går att föreställa sig såväl utställningar och 

ensemblespel som standups och diverse perfomances. Ovanvåningen består av 30 f.d. hotellrum, 

samtliga sammanbundna av korridorer, trappa samt hiss. Flera av hotellrummen kan enkelt 

konverteras till större lokaler eller behållas i nuvarande form. Här tänker vi oss uthyrda ateljéer, 

verkstäder och studios i en outtömlig kombination där det kreativa utbytet står i fokus i syfte att 

öppna upp för skapande samarbeten. På baksidan av Stora hotellet finns en väl tilltagen veranda där 

tillhörande mark är outnyttjad. Detta bli en förlängning av ”Stora salen” – ett fortsatt rum eller en 

estrad för evenemang och konstnärlig aktivitet utomhus.

Verksamheten kommer således att äga rum på Stora hotellet, där kulturutövare för en mindre summa 

hyr ateljéer på ovanvåningen efter behov, tycke och smak. Fastigheten är oöm och väggar kan som 

sagt rivas och /eller flyttas. Stora salen på nedanvåningen fungerar som en scen och en 

gemensamhetslokal med ett internt bokningssystem där allehanda framföranden genomförs; 

vernissager, utställningar, musikaliska uppträden, teater… I fastigheten finns ett stort köksutrymme 

som kan avdelas till att både innehålla ett rejält kök/café för möjligheten till förtäring under 

evenemangen och specialutrymmen för keramik, större färgningsarbeten, m.m. Fastigheten inbjuder 

också till arrangemang av kulturella workshops och residensverksamhet med 

övernattningsmöjligheter för långväga deltagare eftersom delar av hotellrummen kommer att behållas 

för ändamålet.

Fastigheten ”Stora hotellet” ägs och förvaltas av Hemma på Österlen AB som upplåter den i sin 

helhet att under de två första verksamhetsåren hyresfritt nyttjas av den ideella föreningen Stora 

Hotellet i Tomelilla, vilken kommer att bildas i augusti 2021. Erbjudandet om hyresfrihet under den 

första uppbyggnadsfasen tror vi kommer att stimulera till inflyttning och initial aktivitet i huset tills 

verksamheterna hunnit etablera sig ordentligt.

Till den ideella föreningens styrelse kommer representanter för Hemma på Österlen AB att knytas, 

liksom kulturaktörer, och intressenter från kommun och lokalt näringsliv. Detta för att åstadkomma en 

kreativ mix av olika kompetenser och säkra en bred förankring i det lokala samhället.

Efter de inledande två åren kommer hyresintäkterna från ateljérummen/ evenemangen på sikt att 

finansiera husets drift (värme, vatten, el osv)., samt en halvtidstjänst i form av kulturkonsulent/ 

spindel -i -nätet vad gäller bokningar av stora salen, affischering, husmöten med mera. 

Kulturkonsulenten kommer också hålla i utvärdering efter första verksamhetsåret i syfte att utveckla 

och förbättra, samt inte minst vara ansiktet utåt genom marknadsföring och kommunicering i sociala 

medier. 

Så till anledningen till min skrivelse. Målgruppen i ovanstående projekt är kulturutövare, där fokus 

kommer att ligga på ungdomsverksamhet. Kulturskolan i Tomelilla, som ju engagerar 450 elever 
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mellan 6-19 år, saknar egna lokaler (förutom bild- och konstgruppen). Drama, musik, dans och 

kulturlekslelever skulle alltså även de kunna få en egen plats, en hemvist mitt i detta energiska 

projekt! Att visa barn- och ungdomar vägen till framtidens skapande genom att tidigt inkludera dem 

torde vara oerhört viktigt för kommunen och oss alla, särskilt eftersom förvandlingen från slitet hotell 

till sjudande kulturhus kommer att ske organiskt. Intresserade kulturaktörer kommer att ha ett 

avgörande inflytande över såväl innehåll, estetik som utvecklingsprocess, och delaktighet och 

gemensamt ansvar kommer att vara ledord genom hela processen. 

Bästa kulturnämnd, jag ber er ta ställning till ovanstående. Tveka inte att kontakta mig för mer utförlig 

information. Jag berättar gärna mer, antingen IRL eller på zoom. 

-- 
Så passar jag på att önska glad sommar, och tack för er tid.

Clara Bolmsjö, VD

Hemma på Österlen
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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 2021/31

Datum 24 maj 2021

Förslag till yttrande – Motion om aktiv 
fritid

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt 
förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 111/2021) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande.

Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande 
lydelse:
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra 
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att 
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap.

Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta 
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och 
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i 
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP, 
föreningsliv och näringsliv.
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Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan 
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för 
barnens välmående och utveckling.

AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de 
arbetar och till viss del finansierar det gå in på: 
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-
angelholm/aktivitet-forebygger.html 

För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi 
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl 
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

 Att familjenämnden och kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda
om det är möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla
kommun.

 Att Tomelilla kommun inför Aktivitet förebygger och After School om
utredningen visar att detta är möjligt.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden besvarar motionen enligt följande:
Barns rörelse som är kopplad till glädje och nyfikenhet är något som förvaltningen 
ställer sig positiv till att utveckla och utreda. 

Utredningen bör belysa hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Det finns 
kommuner som har gjort detta på frivillig väg och andra kommuner som exempelvis 
Ängelholm som har detta som en del av skoltiden så att det verkligen blir en 
möjlighet för alla barn att aktiveras. En svårighet i vår kommun är de barn som har 
skolskjuts eller går på kulturskolan. Utredningen bör därför belysa eventuella 
konsekvenser för dessa barn då skoldagen förskjuts (i Ängelholm med 60 min/dag). 
Utredningen bör också belysa vad som kan ske inom ramen för de befintliga 
resurserna och vad som bör vara föremål för en kommande budgetdiskussion. I 
övrigt bör utredningen även belysa eventuella konsekvenser för SOFFTA.

Det är viktigt att det förslag som lämnas är förankrat i kultur- och fritidsnämnden 
och familjenämnden. Därför ser gärna förvaltningen att de personer som ska 
genomföra utredningen kommer från såväl kultur och fritid som skolverksamheten 
för att få ett så väl belyst och genomarbetat förslag som möjligt.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen avvaktar med att bedöma ekonomiska konsekvenser tills förslag 
lämnas.
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Barnperspektivet
Det är bra med aktivitet för barns fysiska och psykiska välmående. I utredningen bör 
utredarna dessutom inhämta barns syn på förslagen.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning för närvarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-05-24.

Ksau § 111/2021 Motion om aktiv fritid, handlingsid: Kfn 2021.276.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
19 maj 2021

Justerandes sign

Ksau § 111 Dnr KS 2021/92

Motion om aktiv fritid

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande 
lydelse:
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra 
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att 
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap.

Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta 
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och 
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i 
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP, 
föreningsliv och näringsliv.

Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan 
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för 
barnens välmående och utveckling.

AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de 
arbetar och till viss del finansierar det gå in på: 
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-
angelholm/aktivitet-forebygger.html 

För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi 
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl 
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
19 maj 2021

Justerandes sign

§ 111 forts.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

 Att familjenämnden och kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
om det är möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla 
kommun.

 Att Tomelilla kommun inför Aktivitet förebygger och After School om 
utredningen visar att detta är möjligt.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 63/2021, handlingsid: Ks 2021.1800.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 63/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Kultur- och fritidsnämnden

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 2021/30

Datum 24 maj 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Föreningsutvecklare i Tomelilla kommun

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 104/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande.

Gael Joly har den 30 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ med i 
huvudsak följande lydelse:
Tomelilla kommun behöver en föreningsutvecklare.

Föreningslivet är oerhört viktigt för kommunens invånares välmående. Vi som bor 
utanför tätorten är helt beroende av de aktiva föreningarna för att något ska hända i 
byarna, för att barnen och vuxna ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid 
men även för en förbättring och underhållning av infrastrukturerna såsom 
motionsspår, vandringsleder, offentliga toaletter, säkerhet och en och annan 
idrottsanläggning.

Det är tusentals ideella timmar från engagerade medborgare som går åt att hålla dessa 
samhällen ihop. Jag själv lägger flera timmar i veckan, investerar egen tid och egna 
pengar i projekten som gör vår by levande. Precis som många andra gör. Detta är en 
oerhörd tillgång för kommunen och en enorm summa skattepengar som sparas in. 
Men under alla dessa år har jag upptäckt att det är svårt att få stöd från Tomelilla 
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kommun. Vi som kämpar hittar vägar och kan genomföra projekten men det tar 
mycket mod, vilja och energi.

Jag tror att många och särskilt ungdomar bara ger upp. Många fina idéer och 
engagemang går till spillo. I mitt arbete och via ideellt arbete har jag samarbetat med 
andra föreningar och engagerade människor i Skåne och andra delar av landet. Många 
moderna kommuner har en föreningsutvecklare som hjälper dessa ideella krafter.

Förslagsvis i föreningsutvecklarens uppdrag ingår bland annat att:

- företräda föreningslivet i dialog med övriga kommunala förvaltningar och 
den politiska ledningen samt att förmedla politiska beslut till föreningslivet

- driva frågor som utvecklar kommunens fritids- och föreningsliv

- vara en resurs för föreningarna, till exempel vid deras verksamhetsutveckling 
samt vid nystart av föreningar/sektioner

- administrera bygdeavgiftsmedel, aktivitetsstöd, lotterihandläggning till 
föreningar samt föreningslivets olika bidragsansökningar

Föreningsutvecklaren är anställd vid kommunledningskontoret.

En sådan tjänst skulle vara en stor tillgång för oss engagerade i föreningslivet. Här 
kommer ett konkret exempel:

- En idrottsförening vill bygga en ny anläggning. Föreningsutvecklaren skulle 
kunna hjälpa med:

- Kommer projektet att lyckas? Vad krävs?

- Kontakt med bygglov och andra ansvariga på kommunen.

- Vilka tillstånd krävs?

- Var kan man söka bidrag? Mall för sponsorer.

I dagsläget vet jag fortfarande inte vem eller vilka från kommunen man ska ta 
kontakt med när man har en idé och ett projekt att genomföra. Och när man 
presenterar projektet är det sällan man får pepp och stöd.

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det finns inslag i förslaget som är positivt, medan det finns andra inslag som kan 
innebära svårigheter för kommunen, men också föreningen.

Det är nödvändigt att försöka utveckla det civila samhällets insatser gentemot våra 
medborgare. Samtidigt kan inte kommunen ta över ansvaret från enskilda föreningar 
såväl som att syftet eller bakgrunden till varför det startas och drivs föreningar inte 
utgår från kommunen. Att sedan som anställd företräda föreningen gentemot 
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kommunen (arbetsgivaren) gör även att det kan uppstå situationer som vare sig är bra 
för den enskilda medarbetaren eller föreningen när det exempelvis handlar om 
myndighetsutövning.

Förvaltningen har diskuterat i olika omgångar dessa frågor och det finns kommuner 
som fokuserar mer resurser för att hålla igång och samordna föreningar. Sådana 
inrättade tjänster betecknas vanligtvis föreningssamordnare.

Förvaltningen är positiv till att det i framtiden avsätts resurser inför budget 2023 för 
att jobba mer aktivt med att bistå föreningar och samordna föreningar, men den 
arbetsbeskrivning som finns i förslaget riskerar att skapa otydligheter kring det 
kommunala åtagandet och var ansvaret ligger för såväl föreningen som för 
kommunen.

Ekonomiska konsekvenser
Inrättas en tjänst kommer det att ha ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beroende på tjänstens fokus kan det ha positiva inslag utifrån ett barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser i nuläget.

Uppföljning
Ingen pågående uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-05-24.

Remiss - Ksau § 104/2021 Medborgarinitiativ - Föreningsutvecklare i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Kfn 2021.275.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
19 maj 2021

Justerandes sign

Ksau § 104 Dnr KS 2021/88

Medborgarinitiativ - Föreningsutvecklare 
i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Gael Joly har den 30 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ med i 
huvudsak följande lydelse:
Tomelilla kommun behöver en föreningsutvecklare.

Föreningslivet är oerhört viktigt för kommunens invånares välmående. Vi som bor 
utanför tätorten är helt beroende av de aktiva föreningarna för att något ska hända i 
byarna, för att barnen och vuxna ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid 
men även för en förbättring och underhållning av infrastrukturerna såsom 
motionsspår, vandringsleder, offentliga toaletter, säkerhet och en och annan 
idrottsanläggning.

Det är tusentals ideella timmar från engagerade medborgare som går åt att hålla dessa 
samhällen ihop. Jag själv lägger flera timmar i veckan, investerar egen tid och egna 
pengar i projekten som gör vår by levande. Precis som många andra gör. Detta är en 
oerhörd tillgång för kommunen och en enorm summa skattepengar som sparas av. 
Men under alla dessa år har jag upptäckt att det är svårt att få stöd från Tomelilla 
kommun. Vi som kämpar hittar vägar och kan genomföra projekten men det tar 
mycket mod, vilja och energi.

Jag tror att många och särskilt ungdomar bara ger upp. Många fina idéer och 
engagemang går i spillo. I mitt arbete och ideellt arbete har jag samarbetat med andra 
föreningar och engagerade människor i Skåne och andra delar av landet. Många 
moderna kommuner har en föreningsutvecklare som hjälper dessa ideella krafter.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
19 maj 2021

Justerandes sign

§ 104 forts.

Förslagsvis i föreningsutvecklarens uppdrag ingår bland annat att:

- företräda föreningslivet i dialog med övriga kommunala förvaltningar och 
den politiska ledningen samt att förmedla politiska beslut till föreningslivet

- driva frågor som utvecklar kommunens fritids- och föreningsliv

- vara en resurs för föreningarna, till exempel vid deras verksamhetsutveckling 
samt vid nystart av föreningar/sektioner

- administrera bygdeavgiftsmedel, aktivitetsstöd, lotterihandläggning till 
föreningar samt föreningslivets olika bidragsansökningar.

Föreningsutvecklaren är anställd vid Kommunledningskontoret.

En sådan tjänst skulle vara en stor tillgång för oss engagerade i föreningslivet. Här 
kommer ett konkret exempel:

- En idrottsförening vill bygga en ny anläggning. Föreningsutvecklaren skulle 
kunna hjälpa med:

- Kommer projektet att lyckas? Vad krävs?

- Kontakt med bygglov och andra ansvariga på kommunen.

- Vilka tillstånd krävs?

- Var kan man söka bidrag? Mall för sponsorer.

I dagsläget vet jag fortfarande inte vem eller vilka från kommunen man ska ta 
kontakt med när man har en idé och ett projekt att genomföra. Och när man 
presenterar projektet är det sällan man får pepp och stöd.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till förvaltningen 
för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Föreningsutvecklare i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.1594.

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
19 maj 2021

Justerandes sign

§ 104 forts.

Enhetschef Rose-Marie Stjernfeldt

Kultur- och fritidsnämnden

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 2021/34

Datum 24 juni 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Gör stationsområdet vackert och 
inbjudande, ta bort statyn med hjärtat

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 (Ksau § 88/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Remissen inkom till förvaltningen för yttrande samt till samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut, men samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius gör bedömningen att 
eftersom det gäller ett offentligt konstverk behandlas ärendet även i kultur- och 
fritidsnämnden.

Medborgarinitiativet:
Jan Berntsson har den 23 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse:
”Jag vill att kommunen tar bort statyn med hjärtat vid stationen.

Denna staty har varit där tillräcklig länge. Den har kramat sönder ett annars mycket 
vackert stationsområde i mer än 10 år. Ta bort den och satsa på att göra 
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2 (2)

stationsområdet vackert och inbjudande för alla resande som kommer hit eller väntar 
på att åka iväg härifrån.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Utsmyckning i det offentliga rummet väcker ibland känslor och konst ska väcka 
känslor. 

När det gäller det nu aktuella konstverket så föreslår förvaltningen att kommunen 
inte tar bort verket. Remissen inkom till förvaltningen för yttrande samt till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut, men eftersom det gäller ett offentligt 
konstverk behandlas ärendet även i kultur- och fritidsnämnden. 

Tomelilla kommuns kulturpris 2020 tilldelades Kjell Nilsson, den konstnär vars verk 
är föremål för detta medborgarinitiativ.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-06-23.

Ksau § 88/2021 Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet vackert och inbjudande, ta 
bort statyn med hjärtat, handlingsid: Kfn 2021.330.

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 § 88 Dnr KS 2021/80

Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet 
vackert och inbjudande, ta bort statyn 
med hjärtat

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

Ärendebeskrivning
Jan Berntsson har den 23 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse:
”Jag vill att kommunen tar bort statyn med hjärtat vid stationen.

Denna staty har varit där tillräcklig länge. Den har kramat sönder ett annars mycket 
vackert stationsområde i mer än 10 år. Ta bort den och satsa på att göra 
stationsområdet vackert och inbjudande för alla resande som kommer hit eller väntar 
på att åka iväg härifrån.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet vackert och inbjudande, ta bort statyn med 
hjärtat, handlingsid: Ks 2021.1398.

_________

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

Diarienummer: KFN 2021/35

Datum 1 juli 2021

Förslag angående Regional 
biblioteksplan 2022-2025 för Region 
Skåne

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att skriva fram ett 
yttrande angående Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne till nämndens 
nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd 
beslutade den 24 juni 2021 (§ 32/2021) om att remittera förslag till Regional 
biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne till kultur- och fritidsnämnden i Tomelilla 
kommun för yttrande.

Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden antar föreliggande förslag till remissversion av Regional
biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne.
2. Biblioteksplanen skickas på remiss till de skånska kommunernas
kulturnämnder eller motsvarande, till de som deltagit i de olika samråden
samt till övriga berörda externa och Region Skåne interna aktörer.
Yttranden ska vara Region Skåne tillhanda senast 2021-10-01.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-07-01.

Remiss - Kulturnämnden § 32/2021 Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-
2025 för Region Skåne, handlingsid: Kfn 2021.333.

Korrigerad remissversion - Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne, 
handlingsid: Kfn 2021.331.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Region Skånes kulturnämnd
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Datum  2 (2)

Region Skåne

 2021-06-28 

Rätt utdraget intygas

Gunnel Erlander

________________________________________________________________

Sänt till:
RUN
Folkhälsoberedningen
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd
Primärvårdsnämnd
Sjukhusstyrelse Helsingborg
Sjukhusstyrelse Hässleholm
Sjukhusstyrelse Kristianstad
Sjukhusstyrelse Landskrona
Sjukhusstyrelse Sus
Sjukhusstyrelse Trelleborg
Sjukhusstyrelse Ystad
Sjukhusstyrelse Ängelholm

Kulturnämnderna i Skånes kommuner

Deltagare i de fyra samråd som hållits om biblioteksplanen

Gitte Wille
Maria Tsakiris
Lena Arborelius
Fanny Sundman
Gunnel Erlander
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Protokollsanteckning

Kulturnämnden 2021 06 24.

Ärende 6, Remissversion av Regional biblioteksplan 2022 2025 för
Region Skåne

Vi bifaller att remissversionen av Regional biblioteksplan antas och skickas på remiss. Vi har dock
några synpunkter att framföra genom denna protokollsanteckning, och önskar att våra synpunkter
hörsammas och arbetas in i biblioteksplanen inför att den senare ska fastställas.

Gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och kultur” vill vi framföra att vi givetvis
inte har invändningar mot att biblioteken är platser för kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter. Dock menar vi att det är viktigt att de kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter som man väljer att förlägga till biblioteken är av sådan karaktär att de inte
har negativ inverkan på den studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för
biblioteken. Vi anser att det är viktigt att inte tumma på bibliotekens betydelse som fysiska rum av
tysta och lugna oaser, där man ska kunna söka information och fokusera på inlärning och i tysthet
kunna njuta av en bra bok.

Vi vill vidare framföra att det hade varit önskvärt att i biblioteksplanen trycka på vikten av att lyfta
fram vårt litterära kulturarv, i syfte att skapa en känsla av delaktighet. Att känna till och ha läst några
av våra mest kända författares verk (t ex Villhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg –
listan kan göras lång) bidrar till att bygga broar mellan generationer och mellan människor med
olika bakgrund. Det borde därför i biblioteksplanen, kopplat till delaktighet, finnas en uppmaning
till folkbiblioteken att i högre utsträckning tillgängliggöra och lyfta fram svensk, klassisk litteratur.

Avslutningsvis vill vi också påtala att det finns delar i bibliotekslagen som vi som parti motsätter
oss och på riksnivå försöker förändra. Dessa delar i bibliotekslagen återfinns i biblioteksplanen som
en följd av att vi i regionen förstås måste förhålla oss till gällande lag, och vi förstår att vi inte kan
påverka detta genom yrkanden angående biblioteksplanen utan helt enkelt får acceptera rådande
lagstiftning. Vi vill dock ändå påtala det, att det finns delar i biblioteksplanen som vi trots vårt bifall
inte står bakom. Två citat nedan, från en motion till riksdagen, får belysa vad vi har invändningar
emot:

”Bibliotekslagen specificerar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
några prioriterade grupper. Dessa grupper är personer med funktionsnedsättning,
personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna och personer med annat
modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken. Hur resurser ska
fördelas är alltid en prioriteringsfråga, så även inom biblioteksväsendet.
Sverigedemokraterna stödjer till fullo att särskild uppmärksamhet riktas mot de
nationella minoritetsspråken och till personer med funktionsnedsättning. Däremot
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anser vi inte att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de
nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet.
Vi konstaterar att denna grupp är mycket omfattande och att det kan bli oerhört
kostsamt och ansträngande för biblioteken att på ett trovärdigt sätt uppnå denna
målsättning, särskilt efter de senaste årens omfattande immigration. Inte minst kan det
bli en övermäktig uppgift för framförallt de små biblioteken och filialerna runtom i
landet. Litteratur på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken bör
därför enbart vara aktuellt att prioritera i utbildningssyften och i de fall en svensk
upplaga av boken inte finns tillgänglig. Detta krav om att prioritera böcker på alla
världens språk bör därför strykas från bibliotekslagen. Samtidigt är det viktigt att
understryka att denna förändring alltså innebär vad som ska prioriteras och ha
särskild status och inte vad som ska få behållas eller köpas in i mån av resurser.
Samlingar av utländsk litteratur har givetvis ett stort värde och kommer alltid att ha
det, vilket gör det självklart att vårda de samlingar som finns och i mån av utrymme
fortsatt köpa in internationell litteratur där man så anser befogat, vilket är en fråga för
biblioteket och huvudmannen i fråga.”

”…i linje med våra principiella utgångspunkter gällande tillgång till välfärdens tjänster
ska personer som inte har rätt att vistas i landet inte heller ha rätt att nyttja bibliotekens
tjänster, i synnerhet och i vardagen handlar det om tjänster som lån och abonnemang
som kräver personuppgifter och medför kostnader för biblioteken som institutioner.”
(https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-i-tradition-och-
fornyelse H8022117)

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Therese Borg

Per Gustafsson
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Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne 

 

BIBLIOTEK FÖR ALLA – GENOM HELA LIVET  

Biblioteken arbetar för att ge människor likvärdig tillgång till information, kunskap och kultur – oavsett 

förutsättningar och genom hela livet. Regional biblioteksplan 2022–2025 utgår från Region Skånes 

visioner om ett öppet, samverkande och hållbart Skåne1. Enligt Bibliotekslagen ska alla i Sverige ha 

tillgång till biblioteksverksamhet och särskilt prioriterade är personer med funktionsnedsättning, 

nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska, samt barn och unga. Biblioteken har 

två centrala lagstadgade uppdrag: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 

i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.2 

Bibliotekstyper i det allmänna biblioteksväsendet är regional biblioteksverksamhet, sjukhusbibliotek, 

folkbibliotek, skolbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, samt övrig offentligt finansierad 

biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen formulerar övergripande mål och utvecklingsområden för den 

biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar för: regional biblioteksverksamhet och 

sjukhusbiblioteken. De lagar och styrdokument som Region Skåne har att förhålla sig till och som är 

viktiga utgångspunkter för biblioteksplanen finns samlade på sidan 17. 

 

REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne och har uppdraget 

att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken i Skåne3. I enlighet 

med Kultursamverkansmodellens intentioner och med Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 som 

övergripande inriktning de kommande åren, verkar regional biblioteksverksamhet i nära samspel med 

övriga konst- och kulturområden som omfattas av den regionala kulturplanen. Verksamheten riktar sig 

främst till folkbiblioteken i Skåne, men etablerar också samarbete med andra bibliotekstyper och viktiga 

aktörer inom biblioteksväsendet på regional och nationell nivå.  

Kulturförvaltningen ska i sitt stöd till folkbiblioteken bidra till hållbar biblioteksutveckling, det vill säga 

utvecklingsarbete som får långsiktiga och förankrade effekter. Fokus ligger på att öka folkbibliotekens 

handlingsutrymme och stärka biblioteksorganisationerna både var för sig och som helhet genom 

gemensamt lärande, innovationsstöd, metodutveckling, strukturerad samverkan, samarbete, nätverk och 

dialog. Kulturförvaltningen erbjuder processtöd, delfinansiering av projekt och strategiskt stöd till 

folkbiblioteken i arbetet med kommunala biblioteksplaner. En gemensam, ömsesidig och hållbar 

resursanvändning som gagnar Skånes alla invånare förutsätter en väl fungerande och stödjande 

regional infrastruktur. Kulturförvaltningen medfinansierar därför de dagliga medietransporterna mellan 

 

1 Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.   

2 2 § i bibliotekslagen (2013:801). 

3 11 § i bibliotekslagen (2013:801). 
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samtliga bibliotek i Skåne, och arbetar med att utveckla mediestrategiska frågor tillsammans med 

folkbiblioteken. 

Att främja folkbibliotekens strategiska verksamhetsutveckling och kvalitet tillhör Kulturförvaltningens 

kärnuppdrag inom regional biblioteksverksamhet. Som grund för gemensamt lärande ska 

kulturförvaltningen bidra till att aktuell forskning används i biblioteksutveckling och stimulera 

forskningsorienterade angreppssätt, både vad gäller den egna verksamheten och folkbiblioteken. Det 

görs genom mötesplatser, nätverk och kompetensutveckling för, och i nära samarbete med, 

folkbiblioteken. Dessa sammanhang utgör också en grogrund för nya idéer och ny samverkan.  

Genom löpande omvärldsbevakning i den egna sektorn och inom andra relevanta områden översätter 

Kulturförvaltningen ny kunskap och tendenser med relevans för det strategiska utvecklingsarbetet vid 

folkbiblioteken i Skåne. Kulturförvaltningen synliggör genom olika kommunikationskanaler och 

mötesplatser de skånska folkbibliotekens utvecklingsarbete och lyfter det kvalificerade och angelägna 

arbete som utförs av bibliotekspersonal. 

 

Övergripande mål för regional biblioteksverksamhet 2022–2025 

Stärka Skåne som en hållbar och innovativ biblioteksregion för alla invånare genom hela livet.  

 

SJUKHUSBIBLIOTEKEN 

Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre hälso- och sjukvård för patienten. Till Region Skånes 

mål hör att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte och att vården ska vara 

personcentrerad och ske i samklang med den individuella patientens förutsättningar och behov4. 

Sjukhusbiblioteken arbetar för att patienter, närstående, medarbetare, forskare, hälso- och 

sjukvårdsledning och allmänheten ska ha tillgång till den information som behövs för att fatta 

välinformerade beslut för en god vård och hälsa. 

Sjukhusbiblioteken är integrerade med Patientforum/Patientutbildningscentrum5 som arbetar för stärkt 

patientdelaktighet och med HTA Syd6 som – i samarbete med sjukvårdens verksamheter – tar fram 

underlag för systematisk och transparent prioritering. Därmed kan ett sammanhållet kunskapsstöd 

erbjudas i såväl vårdens vardag som i arbetet med kunskapsstyrning. Sjukhusbiblioteken arbetar aktivt 

för att tillhandahålla ett uppdaterat informationsutbud i både tryckt och elektronisk form och för att säkra 

att e-bibliotek, kliniska kunskapsstöd och andra verktyg är lättnavigerade och tillgängliga dygnet runt. 

Den medicinska bibliotekarien är vårdpersonalens guide inom informationsområdet och tillsammans 

med HTA Syd tar sjukhusbiblioteken fram kunskapsunderlag till hälso- och sjukvårdens beslutsfattare. 

Patientdelaktighet stödjs och utvecklas, i samverkan med behandlande enheter, genom att patienter och 

närstående erbjuds information och utbildning. Patienternas perspektiv tillvaratas vid metodutveckling 

av utbildningsinsatser samt vid övergripande utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården. På sjukhusen är 

biblioteken ett nav för kunskap och lärande och ett forum för hälsofrämjande insatser. 

 

4 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 med plan för 2022–2023, sidorna 13-16. 

5 Patientforum är integrerat med sjukhusbiblioteken, Skånes universitetssjukvård. Patientutbildningscentrum är 

integrerat med sjukhusbiblioteket, Skånes sjukhus nordväst. 

6 HTA Syd är en del i uppbyggnaden av kunskapsstyrning i Skåne och övriga Södra sjukvårdsregionen. HTA 

står för Health Technology Assessment och innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller 

behandling i hälso- och sjukvården inklusive ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter.  
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Sjukhusbiblioteken fyller också en viktig funktion som plats för avkoppling, rekreation och samverkan 

mellan kultur- och hälsoområdet. Biblioteksverksamheten inom hälso- och sjukvården omfattas av 

bibliotekslagen. 

   

Övergripande mål för sjukhusbibliotekens verksamhet 2022–2025 

Utveckla stödet till vårdens medarbetare och organisation för en hälso- och sjukvård byggd på bästa 

möjliga kunskap. 

Stärka möjligheterna för patienten att vara delaktig i sin egen vård och i hälso- och sjukvårdens 

utformning. 

Utveckla biblioteken som kulturförmedlare och hälsofrämjande tillgängliga mötesplatser. 

 

FYRA OMRÅDEN FÖR UTVECKLING OCH SAMARBETE 

Bibliotekslagen lägger stort fokus vid samarbete och samverkan inom biblioteksväsendet för att 

biblioteken ska fungera som en gemensam resurs för invånarna7. Gemensamt för regional 

biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken är arbetet med kunskapsdelning och 

kompetensutveckling, samt strävan efter forskningsorienterade arbetssätt. Därutöver ger Region Skånes 

strategi och handlingsplan för kultur och hälsa8 incitament och en ram för stärkt samverkan.  

Biblioteksplanen lägger grund för ett fortsatt fördjupat samarbete. Verksamheterna kommer tillsammans 

att ha sitt fokus på följande fyra gemensamma utvecklingsområden för perioden 2022–2025: 

• Bibliotek för delaktighet och demokrati 

• Bibliotek för lärande och läsande 

• Bibliotek för kreativitet och kultur 

• Bibliotek för hållbarhet och hälsa 

I det praktiska biblioteksarbetet är de fyra utvecklingsområdena tätt sammanflätade och utgör varandras 

förutsättningar.  

  

 

7 14 §, 15 § och 16 § i bibliotekslagen (2013:801). 

8 Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015–2020. 

33



   

KORRIGERAD REMISSVERSION 

4 

 

Bibliotek för delaktighet och demokrati  

 

EGENMAKT OCH MEDSKAPANDE  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och främja lika rättigheter. Värnandet av fri- och 

rättigheter är grundläggande för bibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling och ska genomgående prägla bibliotekens verksamhet.  

Biblioteken stärker människors egenmakt – möjligheten att påverka sina liv – genom att ge dem verktyg 

att aktivt delta i samhället, lära och utvecklas. Egenmakt och delaktighet är centralt också för att uppnå 

en god och jämlik hälsa9 och för att människor ska kunna påverka sin egen hälso- och sjukvård. 

Sjukhusbiblioteken stödjer patientdelaktighet genom att erbjuda olika möjligheter till lärande, till 

exempel i form av patientutbildningar, kvalitetsgranskad information, populärmedicinska föreläsningar 

och vägledning i sök- och källkritik. Detta görs i samarbete med vårdens medarbetare och personer med 

egna patienterfarenheter. Patientperspektivet tillvaratas också vid övergripande utvecklingsarbete och 

sjukhusbiblioteken kan på så sätt bidra till att skapa förutsättningar för en hälso- och sjukvård utformad 

efter både invånarnas och verksamheternas behov. 

Folkbiblioteken stärker allas möjlighet till egenmakt och ett livslångt lärande genom folkbildning, 

kunskapsförmedling, samhällelig vägledning och förmedling av kultur och berättelser. Biblioteken ska 

sträva efter likvärdig tillgång för alla. För att överbrygga ojämlikheter i geografiska avstånd, 

socioekonomiska förhållanden och andra individuella förutsättningar behöver biblioteken arbeta mer 

uppsökande och i samverkan med det omgivande lokalsamhället för att nå fler, både i stad och på 

landsbygd. I denna strävan är arbetet med filialer betydelsefull, liksom utvecklandet av meröppna 

bibliotek för ökad tillgänglighet och som ett komplement till ordinarie verksamhet.  

För att skapa ett bredare samhällsengagemang är bibliotekens roll som mötesplats och samtalsyta viktig. 

Biblioteken är allas gemensamma rum och en plats där invånarna kan vara delaktiga och påverka utbudet 

och själva skapa verksamhet utifrån sina egna idéer.  

 

PRIORITERADE MÅLGRUPPER I FOKUS  

Personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än 

svenska, samt barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt bibliotekslagen10. 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten, från tillgänglig läsning, information och 

förmedling, till biblioteksrummets och programverksamhetens fysiska och digitala utförande. Universell 

utformning och en alltigenom tillgänglig biblioteksverksamhet gynnar alla. Många människor ingår i 

flera av de prioriterade grupperna, vilket innebär att bibliotekspersonalen behöver arbeta aktivt med 

olika perspektiv och behov parallellt. 

Arbetet med att nå prioriterade målgrupper är ett utvecklingsområde för biblioteken i Skåne. De senaste 

åren har flera folkbibliotek utforskat nya metoder för uppsökande verksamhet och för att involvera 

målgrupper i utformning av biblioteksrum, bestånd och programverksamhet. Även sjukhusbiblioteken 

 

9 Kommissionen för jämlik hälsa. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av 

Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47). Stockholm: 2017.  

10 4 §, 5 § och 8 § i bibliotekslagen (2013:801). 
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arbetar uppsökande och bidrar till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta del av bland annat 

medicinsk information på sina egna villkor. 

Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, utan avgränsning till dem som har svenskt 

medborgarskap. För nyanlända underlättas etableringen i Sverige av tillgång till lättläst litteratur, 

möjlighet till språkträning samt samhällelig och digital vägledning. Sjukhusbiblioteken erbjuder riktat 

språkstöd och anpassad medicinsk litteratur till utlandsfödd vårdpersonal för att på olika sätt underlätta 

vägen in i arbetslivet. En viktig lagstadgad uppgift för bibliotek är också att stimulera flerspråkighet och 

förmedla litteratur och medier på människors modersmål. 

Biblioteken har ett särskilt ansvar att värna och synliggöra de fem nationella minoriteternas språk och 

kultur11. Bibliotekens arbete med nationella minoriteter handlar framförallt om att bidra till att öka 

kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna, tillgängliggöra medier, teknik och 

programverksamhet på minoritetsspråken i samråd med de som identifierar sig som tillhörande någon 

eller några av de nationella minoriteterna. Det ska bidra till att vitalisera språken och kulturerna, 

framförallt för barn och unga. 

FN:s barnkonvention är lag i Sverige sedan januari 2020 vilket ger ny tyngd åt bibliotekens sedan länge 

etablerade arbete med barn och unga. Folkbiblioteken har en betydande roll vad gäller alla barns och 

ungas rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, deras rätt att kunna göra sina röster 

hörda och bli lyssnade på och deras rätt till information, litteratur och utveckling. Även barn och unga 

på sjukhus har genom sjukhusbiblioteken kontinuerlig tillgång till dessa resurser. 

 

DIGITAL KOMPETENS OCH DELAKTIGHET  

Förmågan att förstå och använda digitala tjänster och verktyg är en allt mer ofrånkomlig del av vardagen 

såväl som en förutsättning för att fullt ut kunna delta i samhället. Digital delaktighet är en 

demokratifråga. Folkbiblioteken ska enligt lag verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 

kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.12  

Även den snabba utvecklingen av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården, som är ett led i 

omställningen mot e-hälsa13, ställer krav på att användarna har digital kompetens. Sjukhusbiblioteken 

sprider kunskap om hur digitala vårdverktyg som 1177 Vårdguiden fungerar och medverkar vid 

utveckling av nya tjänster och system för att se till att patientperspektivet tillvaratas. En annan central 

uppgift för sjukhusbiblioteken är att säkra att hälso- och sjukvårdens medarbetare har tillgång till 

högkvalitativa, lättnavigerade informationskällor och kliniska kunskapsstöd – var och när de än behövs. 

Det kräver aktivt urvalsarbete, dialog med användarna och kontinuerliga utbildningsinsatser. 

Användningen av medier i elektronisk form och nedladdningen av vetenskapliga artiklar fortsätter att 

öka stadigt från år till år – ett kvitto på att sjukhusbibliotekens administration av e-resurser är ett viktigt 

stöd för kvalitetssäkrad hälso- och sjukvård byggd på aktuell forskning och bästa tillgängliga kunskap.  

 

11 5 § i bibliotekslagen, samt allmänna bestämmelser i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724) 

12 7 § i bibliotekslagen. 

13 Enligt den av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner antagna visionen för e-hälsa 2025 ska Sverige 

bli ”bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor 

att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 

delaktighet i samhällslivet”. https://ehalsa2025.se/  
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Behovet av att som invånare vara förtrogen med digitala verktyg och samhällstjänster tydliggjordes 

ytterligare under pandemin, särskilt vad gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. För att 

säkra att digitaliseringen innebär större möjligheter i stället för ökat utanförskap krävs att 

bibliotekspersonalens digitala kompetenser uppdateras kontinuerligt. Genom samverkan mellan olika 

bibliotekstyper och med verksamheter i lokalsamhället skapas förutsättningar för ett aktivt och 

nyskapande arbete med digital delaktighet som når fler. 
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Stödja bibliotekspersonalen i former för ett aktivt demokratiarbete i lokalsamhället. 

Främja bibliotekens arbete med prioriterade målgrupper genom att stärka delaktighetsarbete. 

Med utgångspunkt i användarperspektivet lyfta folkbiblioteken som resurs i kommunernas digitala 

utveckling. 

 

Sjukhusbiblioteken 

Arbeta för att stödja den personcentrerade vården och patientens möjlighet att vara medskapare i sin 

egen vård.  

Fortsätta utveckla metod- och kunskapsstöd för lärande i samverkan och därigenom bidra till att 

patientperspektivet tas tillvara i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete.  

 

Gemensamt 

Arbeta för ökad samverkan mellan olika bibliotekstyper för att nå och engagera prioriterade 

målgrupper.  
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Bibliotek för lärande och läsande  

VÄGLEDNING OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING  

Möjligheten att lära hela livet är idag en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället, och ska inte 

vara förbehållet dem som studerar eller arbetar. Biblioteken ska arbeta med kunskapsförmedling och 

främja fri åsiktsbildning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Genom 

samlingar, tjänster, programverksamhet och offentliga samtal som präglas av aktualitet och 

mångsidighet stärker biblioteken invånarnas möjligheter till lärande och utveckling.  

I en tid av informationsöverflöd – där fakta och kunskap blandas med åsikter och tyckande, och sann 

information med falsk – blir det en allt viktigare uppgift för biblioteken att bistå invånarna med att hitta 

den information de behöver och bedöma olika informationskällors trovärdighet. Dessa förmågor ingår i 

vad som brukar kallas medie- och informationskunnighet (MIK). Som del i att öka medie- och 

informationskunnigheten behöver biblioteken arbeta med att ge sina användare verktyg att själva 

navigera i olika medier och digitala kanaler och kritiskt värdera källor för att hitta tillförlitlig 

information. 

Sjukhusbiblioteken har lång erfarenhet av att lära ut sök- och källkritik till patienter, utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Den medicinska bibliotekarien är även vårdpersonalens handledare 

inom informationsområdet. Modern hälso- och sjukvård förutsätter inte bara förmåga att finna, tolka 

och kvalitetsbedöma information – ny evidens ska kunna omvandlas till praktik i det dagliga arbetet. 

Bibliotekarier och informationsspecialister vid sjukhusbiblioteken och HTA Syd stödjer organisationens 

arbete med kunskapsstyrning och evidensbaserad vård med målsättning att varje patientmöte ska kunna 

bygga på forskning och bästa tillgängliga kunskap.  

MIK handlar också om att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier, vilket stärker 

människors delaktighet i samhället. Behovet av en stärkt medie- och informationskunnighet hos 

befolkningen accentueras av att sociala medier är de primära informations- och nyhetskällorna för 

många, och det är på internet som mycket av åsiktsbildning och offentligt samtal äger rum. Sammantaget 

är MIK-arbetet centralt för demokratiska värden som informations- och yttrandefrihet. Ett proaktivt 

MIK-arbete kräver samverkan med andra verksamheter och att bibliotekspersonalens egna kunskaper 

uppdateras löpande. 

 

DET LIVSLÅNGA LÄSANDET  

Läskunnighet och läsning banar väg inte bara för litterära upplevelser och ny kunskap utan också för 

personlig utveckling och för delaktighet i demokratin. Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande 

slår fast att alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god 

läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Detta hör till bibliotekens kärnuppdrag och deras 

verksamhet är oumbärlig i arbetet med att nå de nationella målen.  

Sjukhusbiblioteken säkrar att tillgång till litteratur och möjlighet till läsning finns i livets olika 

sammanhang och skeden, och utgör en brygga mellan kultur- och hälso- och sjukvårdssektorn. 

Folkbiblioteken ska främja läsning för alla och genom hela livet, vilket görs genom aktiv förmedling av 

samlingarna, i programverksamheten och i de dagliga mötena med lokalsamhällets invånare, såväl i som 

utanför biblioteksrummet. Ett exempel är Shared Reading14, en läsfrämjande metod som med 

 

14 Shared Reading, delad läsning, gemensam läsning, Immi Lundin för Region Skånes kulturförvaltning, 2019.  
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gemensamt utforskande av skönlitterära texter väcker läslust i samvaro med andra. Metoden används på 

både folk- och sjukhusbibliotek i Skåne. Utvecklingen inom teknik och digital kultur ger möjligheter 

för tillhandahållande och förmedling av nya former för tillgänglig läsning. Intresset för läsning kan 

väckas genom att uppleva en berättelse utifrån olika ingångar, genrer och format även med andra uttryck 

såsom musik, bild, dans, film med mera. Biblioteken ska erbjuda ett relevant mångfaldigt utbud med 

utgångspunkt i lokalsamhällets intressen och behov. 

Att stimulera barns och ungas läsning och språkutveckling är ett fokusområde för flera bibliotekstyper 

och också ett område för bred samverkan både inom och utanför bibliotekssektorn. Kulturförvaltningen 

kommer tillsammans med folkbiblioteken att fortsätta utveckla Bokstart15, vars syfte är att stimulera 

språkutveckling hos små barn. Med målet att nå alla barn och deras föräldrar kommer fortsatt samverkan 

inom Region Skåne ske för att utveckla en hållbar regional infrastruktur med en bokgåva och 

dialogläsning inom ramarna för barnhälsovårdens hembesök när barnet är 8 månader.  

 

LÄRANDE OCH INNOVATIVA BIBLIOTEKSORGANISATIONER  

Biblioteken möter och tjänar ett samhälle och dess invånare i ständig förändring och utveckling. Det 

förutsätter nytänkande och flexibilitet, och att bibliotekspersonal har den kunskap och de metoder och 

verktyg som krävs. 

Region Skåne vill stärka Skåne som en innovativ biblioteksregion i framkant, där folkbiblioteken är 

kreativa biblioteksorganisationer som vågar prova nytt och arbeta utforskande. Genom att vara 

nytänkande och pröva sig fram tillsammans med sina målgrupper kan biblioteken bli mer proaktiva inför 

samhälleliga förändringar, den digitala utvecklingen, ny forskning och invånarnas behov. Det kan 

handla om att exempelvis ingå i ny samverkan, tillämpa nya metoder för kollegialt lärande eller att testa 

nya digitala lösningar för berättande i olika format. Det är av stor vikt att resultaten från bibliotekens 

utvecklingsprojekt också omsätts i verksamheten, och att alla delar i biblioteksverksamheten är föremål 

för förbättring. Ett helhetsperspektiv, där drift inte står vid sidan av utvecklingsarbete, är en förutsättning 

för mer effektiva biblioteksorganisationer. 

Kulturförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med folkbiblioteken för ett kontinuerligt gemensamt 

lärande, både genom att anordna kompetensutvecklande insatser, och genom att uppmuntra och fördela 

medel till folkbiblioteken att själva arrangera kompetenshöjande aktiviteter. Även sjukhusbiblioteken 

deltar och bidrar till sektorsgemensam kompetensutveckling, till exempel genom att sprida kunskap om 

informationssökning inom det medicinska området.  

Sjukhusbiblioteken samverkar både inom och utanför bibliotekssfären för att dela kunskap och resurser 

med andra organisationer som arbetar med evidensbaserad medicin och forskning inom hälso- och 

sjukvårdsområdet, bland annat sjukhusbibliotek i övriga regioner, universitet och högskolor och SBU16. 

Stöd och samarbete kring bland annat informationsspecialistkompetens omfattar även Cochrane 

Sverige17. Sjukhusbibliotekens roll som kunskapsstöd för hälso- och sjukvården främjar också 

 

15 Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till barn i åldrarna 0–3 år och vuxna i deras närhet i syfte att 

främja språkutveckling. Bokstart bygger på samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola. 

16 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende 

utvärderingar av metoder och insatser inom bland annat hälso- och sjukvård. SBU är även ordförande för svenska 

HTA-nätverket. 

17 Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av bland annat forskare, vårdpersonal och patienter som arbetar för 

att sammanställa tillgänglig evidens av forskning för beslutsunderlag till hälso- och sjukvården. Cochrane 

Sverige finansieras av Region Skåne och Lunds universitet och har sin bas i Lund. 

39



KORRIGERAD REMISSVERSION 

10 

utveckling och innovation i regionen, genom samverkan mellan klinik och tvärvetenskapliga 

forskningsgrenar som till exempel läkemedelsutveckling och medicinteknik.  
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Stärka biblioteken som centrala kunskapsnoder för medie- och informationskunnighet. 

Utveckla strategiska och forskningsorienterade arbetssätt inom läs- och litteraturfrämjande uppdraget. 

Hitta hållbara samarbetsstrukturer för att nå alla barn 0–3 år i Skåne med språkfrämjande insatser. 

Främja folkbiblioteken som innovativa biblioteksorganisationer. 

 

Sjukhusbiblioteken 

Fördjupa stödet till organisationens arbete med kunskapsstyrning och evidensbaserade beslut i hälso- 

och sjukvården.    

Utveckla bibliotekens pedagogiska roll och kunskapsförmedling i den kliniska vårdens vardag och 

lärande.  

Säkra att utbudet av vetenskaplig information i digital och tryckt form är aktuellt och relevant. 

Utveckla formerna för digital information och undervisning så att fler kan använda bibliotekens 

tjänster. 

Arbeta långsiktigt med kompetensutveckling och kompetensförsörjning av framtidens 

bibliotekarier/informationsspecialister. 

 

Gemensamt 

Verka för ett ökat kunskapsutbyte mellan regional biblioteksverksamhet och sjukhusbibliotek och andra 

bibliotekstyper. 
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Bibliotek för kreativitet och kultur  

MÅNGSIDIG KULTURFÖRMEDLING  

Fler skåningar ska ha tillgång till ett brett och varierat kulturutbud och en mångfald av berättelser, och 

fler ska ha möjlighet att skapa och uttrycka sig genom kultur. Det är målsättningar i den regionala 

kulturplanen, som också trycker på vikten av ett ökat samspel inom kultursektorn och med andra 

samhällsområden.  

Folkbiblioteken är en mötesplats och arena för kultur, rekreation och inspiration. Samverkan med andra 

kulturaktörer inom litteratur, kulturarv, folkbildning, scenkonst, bildkonst, musik, film och digitala spel 

skapar en mångfald av uttryck och berättelser samt kreativa biblioteksrum som främjar allas rätt till 

kultur. Sjukhusbiblioteken utforskar olika former av samverkan runt kultur i hälso- och sjukvården och 

prioriterar i sitt arbete särskilt barn och unga samt personer med psykisk ohälsa. I samarbete med bland 

annat lekterapi, sjukhusskola och sjukhusclowner kan sjukhusbibliotekens barnverksamhet bidra till att 

skänka motivation, glädje och hopp. Inom psykiatrin erbjuder kultur och litteratur, i form av bland annat 

grupper för kreativt skrivande och gemensam läsning samt filmvisningar, ett socialt sammanhang 

bortom patientrollen. Sjukhusbiblioteken stödjer även vårdens medarbetare i arbetet med bemötande 

och kommunikation genom att erbjuda arbetsmaterial där kärnan är utvald litteratur och film som 

katalysator för reflektion och gruppsamtal18. 

Kulturförvaltningen vill stärka samverkansytor och utbyte mellan bibliotek och andra aktörer och 

institutioner inom kultursektorn. Under pandemin har biblioteken utforskat nya sätt att nå ut med kultur 

digitalt för att öka tillgängligheten. Detta är något som Kulturförvaltningen vill fortsätta att utveckla 

tillsammans med folkbiblioteken.  

 

SKAPANDE OCH BERÄTTANDE  

Kultur ger fler möjligheter att uttrycka sig och göra det i olika former. Tack vare den tekniska och 

digitala utvecklingen är många människor idag både producenter och konsumenter av kultur. Flera 

folkbibliotek har de senaste åren börjat arbeta med skaparverkstäder, där människor möts för att skapa 

tillsammans och utbyta idéer med varandra. Kulturförvaltningen vill stödja folkbibliotekens utveckling 

som platser för kreativt skapande. 

Bibliotekslagen anger att biblioteken ska främja litteraturens ställning. Det gäller såväl folkbibliotek och 

skolbibliotek som forsknings- och sjukhusbibliotek. Läsfrämjande och litteraturfrämjande har en 

naturlig koppling och de är varandras förutsättning. Kulturförvaltningen vill stärka folkbibliotekens roll 

som mötesplats och scen för berättelsen, författaren och läsaren för att fler människor ska få möjlighet 

till en konstnärlig upplevelse via litteraturen. Därutöver vill Kulturförvaltningen verka för att fler ska få 

inspiration och verktyg till att själva utveckla sitt skrivande och berättande i olika former och format. 

Folkbiblioteken har stor potential vad gäller att utvecklas som kreativa mötesplatser för alla som vill 

uttrycka sig genom skrivande, muntligt berättande, bilder eller annan gestaltning. Genom samarbete 

med andra kulturaktörer, utbildningar för skönlitterärt skrivande, samt mötesplatser och 

centrumbildningar för litteratur, dramatik och serier ökar denna potential.  

 

18 Konceptet är en vidareutveckling av Socialstyrelsens Att mötas i hälso- och sjukvård – ett utbildningsmaterial 

för reflektion om bemötande och jämlika villkor (2015). 
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Främja samverkan mellan folkbibliotek och andra aktörer och institutioner inom kultursektorn. 

Vidareutveckla bibliotek som platser som stimulerar till skapande, skrivande och berättande i olika 

former. 

 

Sjukhusbiblioteken  

Stärka och vidareutveckla sjukhusbibliotekens roll som kulturaktör inom hälso- och sjukvården. 

 

Gemensamt 

Samarbeta kring kultur till och i hälso- och sjukvården. 
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Bibliotek för hållbarhet och hälsa 

 

HÄLSOFRÄMJANDE BIBLIOTEK  

Region Skåne strävar efter att alla ska ha möjlighet till god hälsa och likvärdiga förutsättningar att forma 

sitt liv efter egen förmåga och vilja19. Biblioteken främjar en god folkhälsa genom att vara arenor för 

lärande, kultur, delaktighet och rekreation. Dessutom kan biblioteken genom kunskapsförmedling och 

MIK-arbete stärka människors möjligheter att påverka sin livssituation och hälsa, och därmed bidra till 

bättre livskvalitet för fler. För att kunna fatta självständiga och upplysta beslut i hälsofrågor krävs 

förmåga att hitta, förstå, bedöma och använda hälsoinformation.  

Såväl folkbibliotek som sjukhusbibliotek har möjlighet att öka kunskapen om sambanden mellan kultur 

och hälsa20. I den regionala kulturplanen hänvisas till hur forskning visat att kulturupplevelser kan 

förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta 

sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem21. Genom sitt utbud av och vägledning i litteratur och 

andra medier kan biblioteken stärka den läkande processen och förebyggande egenomsorg. För barn och 

unga på sjukhus kan litteraturen vara ett verktyg i förberedelserna inför en behandling och för att förstå 

sina känslor och minska oro och stress hos både dem själva och föräldrarna. 

Tillgänglighet och närvaro i vårdens vardag är en förutsättning för att besökarna ska kunna få bra service 

och vägledning utifrån bibliotekariernas unika kompetens. Biblioteken är viktiga studie- och arbets-

platser för många forskare, studenter och medarbetare i vidareutbildning och är också tvärprofessionella 

mötesplatser. Inte bara det breda utbudet av medicinsk facklitteratur i tryckt form, utan även beståndet 

av licensierade e-medier kan användas av alla besökare. Biblioteken erbjuder också en fristad i 

vårdmiljön, en öppen och välkomnande plats för alla, där det genom kultur och möten kan bli annat än 

sjukdom och behandlingar som står i fokus för en stund. Den rekreationsmöjlighet som biblioteken 

erbjuder kan bidra till en mer positiv vårdupplevelse för patienten och en utvecklande och attraktiv 

arbetsmiljö för vårdens medarbetare.  

För att vidareutveckla och stärka samarbetet inom kultur och hälsa-området finns en gemensam strategi 

och handlingsplan22. Med kultur avses här kulturella aktiviteter och konstnärliga uttryck som musik, 

teater, dans, bildkonst och litteratur, men även den verksamhet som bedrivs av kulturorganisationer som 

museer, bibliotek och studieförbund. Prioriterade patientgrupper är barn, äldre och personer med psykisk 

ohälsa. Även närstående kan gynnas av denna verksamhet. Sjukhusbiblioteken strävar därför efter att 

fortsätta utvecklas som noder för kultur i hälso- och sjukvården. 

 

BIBLIOTEKEN OCH AGENDA 2030  

FN har med Agenda 2030 tagit fram sjutton globala mål för hållbar utveckling, som adresserar vår tids 

största miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar. Bibliotek har en betydande roll i arbetet med 

 

19 Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030, sidan 13. 

20 Region Skåne vill öka kunskapen om sambandet mellan kultur och hälsa. (Regional kulturplan för Skåne 2021-

2024, sidan 31).  

21 Regional kulturplan för Skåne 2021-2024, sidan 55. 

22 Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015–2020. Under 2021 revideras strategin på 

uppdrag av hälso-sjukvårdsnämnden och kulturnämnden. 
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att bidra till ökad hållbarhet. I dagens samhälle innebär detta också att sträva mot hållbarhet avseende 

fakta, kunskap och information. Genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan biblioteken bidra till 

ett mer krisförebyggande och motståndskraftigt samhälle, med hänsyn till bland annat klimat-

förändringarna.  

Med sin verksamhet kan biblioteken åstadkomma delaktighet kring Agenda 2030 i lokalsamhället. Vissa 

mål och delmål i Agenda 2030 är extra relevanta för bibliotekens verksamhet. Det gäller bland annat de 

mål som handlar om livslångt lärande, att värna fri- och rättigheter och att alla ska kunna läsa och ha 

tillgång till information och kommunikationsteknik. Folkbiblioteken kan öka medvetenheten om målen 

och ge invånarna verktyg att koppla dem till sina egna liv, samt underlätta för att invånarna själva ska 

kunna bidra till målen. För sjukhusbiblioteken är det globala målet om god hälsa och välbefinnande i 

särskilt fokus. Ett innovativt klimatarbete och verkandet för jämlik hälsa i befolkningen kräver ett 

samspel mellan aktörer såväl inom kultursektorn som i andra samhällssektorer23. Genom sina sätt att 

verka främjar biblioteken social hållbarhet. Bibliotek har dessutom fungerat enligt delningsekonomins 

principer sedan långt innan ordet uppfanns24.  

 

ÖKAD BIBLIOTEKSSAMVERKAN OCH RESURSUTNYTTJANDE 

Bibliotekslagen betonar samarbete och samverkan inom biblioteksväsendet för att biblioteken ska 

fungera som en gemensam samhällsresurs för alla invånare25. För användaren spelar det mindre roll 

vilken huvudman ett bibliotek har. Behovet av olika bibliotek och tjänster varierar genom livet och 

trösklarna för användning av relevant biblioteksutbud bör vara låga. Nära samarbete mellan olika typer 

av bibliotek är viktigt för att tillsammans stärkas som social och demokratisk infrastruktur och för att 

tillgodose invånarnas olika behov. Biblioteksövergripande samverkan skapar synergieffekter. 

Samverkan kring bibliotekens samlingar ger ett bättre resursutnyttjande och skapar en mer likvärdig 

tillgång till bibliotekens samlade resurser för invånarna. Genom ökad kunskapsöverföring mellan 

personal från olika bibliotek kan bra idéer tas tillvara och byggas vidare på. Det kräver långsiktigt 

hållbara strukturer för samverkan.   

 

23 Regional kulturplan 2021-2024 för Skåne, sidan 18. 

24 Delningsekonomi innebär bland annat att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. 

25 14 §, 15 § och 16 § i bibliotekslagen (2013:801). 
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REGION SKÅNE VILL: 

 

Regional biblioteksverksamhet 

Synliggöra bibliotekens gemensamma roll i att uppnå Agenda 2030. 

Med utgångspunkt i användarperspektivet stärka utbytet mellan olika bibliotekstyper. 

Lyfta och vidareutveckla bibliotekens hälsofrämjande roll och sambandet mellan kultur och hälsa. 

 

Sjukhusbiblioteken 

Utveckla biblioteken som sjukhusens öppna och tillgängliga mötesplatser för lärande och rekreation. 

Vårda goda samarbeten och skapa nya former för samverkan inom hälso- och sjukvård i syfte att 

optimera bibliotekens utbud och tjänster. 

Bidra till en bättre vårdupplevelse genom att utveckla arbetet med läkande läsning och kultur. 

 

Gemensamt 

Samarbeta genom och tillsammans med folkbiblioteken för att stärka invånarnas förmåga att hitta, 

bedöma och använda information på ett sätt som främjar att deras hälsa bibehålls eller förbättras. 

Verka för ett ökat gemensamt resursnyttjande mellan regional biblioteksverksamhet, sjukhusbibliotek 

och andra bibliotekstyper med utgångspunkt i Agenda 2030.  
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Genomförande och organisation 

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne är framtagen av Kulturförvaltningen och 

sjukhusbiblioteken på uppdrag av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Under arbetet har 

dialog förts med folkbiblioteken i Skåne, med andra bibliotekstyper inom ramen för det regionala 

biblioteksrådet i Skåne, samt med sakkunniga och förenings- och målgruppsrepresentanter för Sveriges 

nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning.  

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet. Kulturförvaltningens 

utvecklingsansvar omfattar därutöver en rad kulturområden såsom kulturarv, folkbildning, film och 

rörlig bild, litteratur, teater, dans, musik, bildkonst, digital kultur och kultur och hälsa. Den 

organisatoriska närheten ger goda förutsättningar för samverkan med andra kulturområden för regional 

biblioteksverksamhet, samt för sjukhusbiblioteken inom Region Skåne. 

Sjukhusbibliotekens öppna verksamhet med patientinformation och patientutbildningar, hälsa och kultur 

riktar sig till alla invånare i Region Skåne. Informationssökningstjänster, utbildning och handledning 

samt licensierat material i e-biblioteket är tillgängligt för alla regionanställda, oavsett vilken förvaltning 

de tillhör, för privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne samt för forskare och studenter under 

verksamhetsförlagd utbildning. Organisatoriskt hör sjukhusbiblioteken till förvaltningarna Skånes 

sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst och Skånes universitetssjukvård. Sjukhusbiblioteket i 

Helsingborg är integrerat med Patientutbildningscentrum, och sjukhusbiblioteket i Malmö/Lund är 

integrerat med Patientforum och HTA Syd. 

 

LAGAR, STYRDOKUMENT OCH STRATEGIER 

Följande styrdokument och lagar har varit viktiga utgångspunkter för biblioteksplanen. Några är 

gemensamma för regional biblioteksverksamhet och för sjukhusbiblioteken, några berör enbart 

respektive verksamhetsområde. 

Gällande lagstiftning 

• Bibliotekslag (2013:801) 

• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

• Patientlag (2014:821) 

• Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)  

• Diskrimineringslag (2008:567)  

• Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 

Regionala styrdokument 

• Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 

• Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 

• Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015–2020 

• Forskningspolicy Region Skåne 

• Strategi för förbättringsarbete i Region Skåne 2016–2020 

• Region Skånes strategiska handlingsplan för forskning inom hälso- och sjukvården 

• Policy för barnets rättigheter 

Övrigt 

• Agenda 2030 

• Sveriges nationella kulturpolitiska mål 

• The International Federation of Library Associations and Institutions Strategy 2019–2024  
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Uppföljning och revidering 

Biblioteksplanens utvecklingsområden och mål konkretiseras ytterligare i insatser om formuleras i årliga 

verksamhetsplaner, vilka följs upp årligen.  

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne bör utvärderas och revideras under 2025. 
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Biblioteksplanen i korthet 

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne är gemensamt framtagen av Region Skånes 

kulturförvaltning och sjukhusbiblioteken. Kulturförvaltningens uppdrag inom regional 

biblioteksverksamhet är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller 

folkbiblioteken i Skåne. Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre vård för patienten.  

Biblioteksplanen beskriver fyra områden för utveckling och samarbete under 2022–2025:  

• Bibliotek för delaktighet och demokrati 

• Bibliotek för lärande och läsande 

• Bibliotek för kreativitet och kultur 

• Bibliotek för hållbarhet och hälsa 

Övergripande mål anges för respektive verksamhet. 

 

Övergripande mål för regional biblioteksverksamhet: 

Stärka Skåne som en hållbar och innovativ biblioteksregion för alla invånare genom hela livet.  

 

Övergripande mål för sjukhusbibliotekens verksamhet: 

Utveckla stödet till vårdens medarbetare och organisation för en hälso- och sjukvård byggd på bästa 

möjliga kunskap. 

Stärka möjligheterna för patienten att vara delaktig i sin egen vård och i hälso- och sjukvårdens 

utformning. 

Utveckla biblioteken som kulturförmedlare och hälsofrämjande tillgängliga mötesplatser. 
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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
Mobil: 0417-181 17

Diarienummer: KFN 2020/42

Datum 6 augusti 2021

Förslag angående Biblioteksplan för 
Tomelilla kommun 2022-2024

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till 
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, samt att remittera förvaltningens 
förslag till Familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

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

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet inom biblioteksområdet [Lag (2019:961)].

Den 13 december 2016 (§ 91/2016) beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta 
förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017-2021.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa 
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017-2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
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Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret 
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda 
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

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

Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.

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

Uppföljning
I bibliotekslagen § 18 står följande: Myndigheten ska tillsammans med de regionala 
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har 
utformats och hur de används.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-08-06.

Förslag till Biblioteksplan 2022-2024_arbetsdokument, handlingsid: Kfn 2021.377.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

Familjenämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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FÖRORD

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

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

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

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

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

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

Till grund för planen ligger olika styrdokument som Tomelilla kommuns vision och 
övergripande strategiområden, bibliotekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest och 
barnkonventionen.

Biblioteksplanen är reviderad utifrån biblioteksplanen 2017-2021, (antagen av 
kommunstyrelsen 2017-11-15, § 204). Revision har skett av kultur och 
fritidsverksamheten och av skolverksamheten samt vård och omsorg och har 
behandlats av kultur- och fritidsnämnden och i familjenämnden samt vård och 
omsorgsnämnden.  
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OMVÄRLDSFAKTORER

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

Folkbiblioteken har som uppgift att värna om demokrati och yttrandefrihet, arbeta 
med läsfrämjande, ge alla möjlighet att ta del av kultur, kunskap och information på 
en fri och neutral mötesplats. Det livslånga lärandet är en självklarhet, detta gäller 
såväl det formella som informella lärandet. I många kommuner minskar bibliotekens 
utlån medan besöken inte minskar i samma takt, utan i vissa fall till och med ökar. 
Alltfler bibliotekstjänster sker digitalt. Undersökningar visar på minskat läsande, 
samtidigt som villkoren för läsning förändras. Ny teknik ger upphov till ett nytt 
medieutbud som kan ge nya medievanor och nya former av kulturutövning. 
Pandemin har ökat efterfrågan på e-böcker och digitala tjänster, och biblioteket möter 
här konkurrens av kommersiella aktörer. Tillgången till informations- och kunskapsnät 
kommer att bli allt viktigare i takt med att samhällsutvecklingen blir alltmer 
kunskapsberoende – varför även kunskap om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning och lärande blir en alltmer självklar förutsättning för 
delaktighet i samhälls- och kulturlivet. Det är en stor utmaning för biblioteken att följa 
och möta upp biblioteksanvändarnas nya behov. 

NULÄGE

Boende i och kring Tomelilla kommun har tillgång till folkbiblioteket som utgörs av 
huvudbibliotek i tätorten, samt filialer i Brösarp, Onslunda och Smedstorp. 
Huvudbiblioteket ligger i det centralt belägna kulturhuset och lokalerna är väl 
anpassade för verksamheten. Biblioteket samverkar i stor utsträckning med de övriga 
verksamheter som bedrivs i kulturhuset; konsthall, kulturskola, jazzarkiv och 
infopoint. Huvudbiblioteket har bemannad öppettid 43 timmar i veckan och blir under 
våren 2021 meröppet alla dagar mellan 08.00 och 21.00.

Filialerna är placerade i de kommunala byskolorna (F-6), vilka ligger centralt och 
tillgängligt i respektive by. Skolorna är den användargrupp som tenderar att använda 
filialbiblioteken i störst utsträckning. Alla filialbibliotek har bemannad öppettid 9 
timmar per vecka och har meröppet alla dagar mellan 07.00 och 21.00.

56



6

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

De kommunala skolbibliotekens bestånd ingår i folkbibliotekets datorsystem. Inköp 
och gallring sköts i samarbete med folkbiblioteket. Anslaget för medieinköp fastställs 
av respektive skolas rektor.

Kastanjeskolan är kommunens enda 7-9 skola. Skolans bibliotek är öppet 32 timmar i 
veckan fördelat på veckans alla dagar. Skolbiblioteket bemannas av bibliotekarie 
under utbildning. Under vt 2021 har Kastanjeskolan 362 elever.

Byavångsskolan är en F-6 skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av 
bibliotekarie ca 15 timmar/vecka, fördelat på 2 dagar. Under vt 2021 har 
Byavångsskolan 260 elever.

Lindesborgsskolan är en F-6 skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av 
bibliotekarie ca 20 timmar/vecka, fördelat på 3 dagar. Under vt 2021 har 
Lindesborgsskolan 320 elever.

Friskolor samt folkhögskola
Det finns en friskola i kommunen som bedriver F-6-verksamhet. Skolbiblioteket är 
delvis bemannat. Skolan planerar ett enklare biblioteksdataprogram för att 
administrera böcker och utlåning. Biblioteket är alltid tillgängligt för eleverna under 
skolans öppettider. Friskolan har genom avtal med folkbiblioteket tillgång till de 
aktiviteter som den läsfrämjande verksamheten innefattar. Friskolan drivs av Tryde 
friskolas ekonomiska förening. Under vt 2021 har Tryde friskola 154 elever.

I kommunen finns även en friskola för gymnasieelever, Bollerups 
naturbruksgymnasium. Biblioteket är bemannat delar av dagen och har inga fasta 
öppettider. Tjänsten är en kombinerad specialpedagog/skolbibliotekarie-tjänst. Det 
biblioteksdatasystem som används är Dantek Bibliomatik. Huvudman för 
gymnasieskolan är Stiftelsen lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut 
Bollerup. Under vt 2021 har Bollerups naturbruksgymnasium ca 250 elever.

Österlens folkhögskola har ett skolbibliotek som är bemannat en dag i veckan på 
eftermiddagen. Skolans specialpedagog finns även tillgänglig i biblioteket. 
Deltagarna har tillgång till skolbiblioteket alla dagar i veckan. Skolan anordnar olika 
föreläsningar och framträdande som är öppna för allmänheten några gånger varje år. 
Man använder ett eget datorsystem. Skolans huvudman är föreningen Österlens 
folkhögskola. Under läsåret 20/21 har Österlens folkhögskola ca 450 deltagare.
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TOMELILLAS VISION 

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

En kortare devis är kopplad till visionen:

Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne.

BIBLIOTEKETS VISION 

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

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

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

VERKSAMHETSMÅL FÖR BIBLIOTEKET

 Kultur och fritidsnämnden har antagit dessa mål för 2022:

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

procent

58



8

FOKUSOMRÅDEN 

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

Det tillgängliga biblioteket

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

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

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

Biblioteket arbetar med tillgänglighet på flera områden och särskild uppmärksamhet 
riktas mot personer med särskilda behov, samt personer med annat modersmål än 
svenska. Detta bland annat genom att erbjuda anpassade medier samt litteratur på 
olika språk. I Tomelilla finns uppskattningsvis ett 20-tal olika språk.

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

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

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

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

Samhälls- och teknikutvecklingen ställer höga krav på digital delaktighet. Det är 
viktigt att biblioteket följer med i teknikutvecklingen och medverkar till att minska den 
digitala klyftan. Biblioteket ska inom ramen för sitt demokratiska uppdrag 
uppmärksamma och erbjuda utbildning och information kring digitala frågor. Tillgång 
till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för att kunna 
delta i samhället. Biblioteken och dess personal har även stor betydelse genom att 
kunna vägleda bland stora informationsmängder och förmedla kunskaper i MIK – 
medie och informationskunnighet.

59



9

Genom samverkan med Region Skåne och särskilt med de övriga folkbiblioteken 
inom Skåne Sydost tillgängliggörs ett stort medieutbud genom ett välfungerande och 
miljöanpassat distributionssystem.

Tomelilla bibliotek samverkar med biblioteken i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Skurup 
gällande bland annat webb, medier och bibliotekssystem. Det är ett pågående och 
ständigt utvecklingsbart samarbete som gynnar medborgarna i de fem kommunerna.

Utvecklingsområden tillgänglighet 

Biblioteket som mötesplats
Genom en mångsidig programverksamhet verkar biblioteket som en arena för kultur 
och bildning såväl som en mötesplats för medborgare i alla åldrar. Med en stor 
variation bland programpunkterna, där såväl föreläsningar kring aktuella ämnen som 
kreativa aktiviteter ingår, attraheras olika målgrupper till biblioteket. Genom meröppet 
på alla kommunens bibliotek är lokalerna mer tillgängliga och relevanta för 
kommuninvånarna. 

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

Delaktighet
Biblioteket ska arbeta för att främja invånarnas inflytande över och delaktighet i 
biblioteksverksamheten.  

Uppsökande verksamhet
Biblioteket ska utveckla nya former och metoder för den uppsökande verksamheten. 
Biblioteket behöver nå dem som inte kan komma till biblioteket eller inte känner till 
bibliotekets verksamhet och utbud. Genom samarbeten med t.ex. 
omsorgsförvaltningen nås fler och aktiviteter utanför bibliotekets lokaler ökar 
kunskapen om och delaktigheten i biblioteksverksamheten. 

Digital delaktighet 
Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. För att 
motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra 
tjänster såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt 
workshops och informationstillfällen. Biblioteken ska också vid behov erbjuda digitala 
programpunkter som ett alternativ till fysiska träffar. 

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

Barn och unga 

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

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

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. 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. Att stärka berättelsen 
oavsett medieform eller språk är av stor vikt. Att kunna läsa och förstå en text är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället varför det är av största vikt att 
erbjuda ett tillgänglighetsanpassat utbud som kommer alla till del. Till exempel 
erbjuds strömmande och nedladdningsbara e-böcker, e-ljudböcker och talböcker för 
låntagare med läshinder samt användarutbildning för dessa tjänster.

Bibliotekets läsfrämjande verksamhet är även vad gäller barn och unga en naturlig 
del och självklar utgångspunkt för såväl dagligt arbete som programverksamhet. 
Tomelilla bibliotek har under lång tid fokuserat på att främja läsning långsiktigt och 
systematiskt. Barnhälsovården, förskolorna och skolorna i kommunen är viktiga 
samarbetspartners när det gäller att nå barnen i det läsfrämjande arbetet. Biblioteket 
har utarbetat en läsfrämjande handlingsplan som bland annat innebär att biblioteket 
delar ut bokgåvor till barn och unga vid olika åldrar. Eleverna bjuds återkommande in 
på biblioteksvisning i biblioteket och får möjlighet att träffa en bibliotekarie. Biblioteket 
arrangerar också bokprat och författarbesök åt eleverna vid olika åldrar. 

Biblioteket samarbetar med verksamheter i kommunen som vänder sig till barn och 
unga men också till föräldrar. Biblioteket fungerar som en social mötesplats och 
arbetar aktivt för att vara ett stöd åt dessa målgrupper i fråga om språkutveckling. 

Utvecklingsområden för barn och unga

Barns fritid
Biblioteken ska hitta fler vägar för att nå barn och unga på deras fritid. Detta som en 
del i det läsfrämjande arbetet men även för att utveckla biblioteket som mötesplats 
för dessa grupper. Fördjupad samverkan ska ske med aktörer inom kommunen men 
också externt.
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Integration
Biblioteket ska utveckla arbetet med mångspråkig litteratur i samråd med förskola 
och skola. Biblioteket ska också vidareutveckla integrationsarbetet genom aktiviteter 
inom programverksamheten.

Barnkonventionen
Biblioteken ska arbeta aktivt med att implementera barnkonventionen i arbetet riktat 
mot barn och unga. En del av det arbetet innebär att främja och möjliggöra barn och 
ungas delaktighet.

62



12

SKOLBIBLIOTEK 

SKOLBIBLIOTEKENS VISION
Skolbiblioteken ska främja lärande där eleven stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och mänskliga värden. Skolbiblioteken ska ge förutsättningar för elever att 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.

MÅL FÖR SKOLBIBLIOTEKEN

Genom utbildad personal ska skolbiblioteket bidra till elevers måluppfyllelse och en 
likvärdig utbildning. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del av förskoleklassens, 
fritidshemmens och grundskolans pedagogiska verksamhet. Skolbibliotekarien och 
medieutbudet ska utgöra pedagogiska resurser i värdegrundsarbetet i skolan, samt 
ge elever möjlighet att sätta sig in i andra människors situation och se världen från 
olika perspektiv. Skolbiblioteket ska samordna och tillgängliggöra medier och 
information samt arbeta läsfrämjande.

Utvecklingsområden för skolbiblioteken 

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

Skolbiblioteket ska vara ett stöd i arbetet med elevernas digitala kompetens. Arbetet 
kring MIK (medie- och informationskunnighet) ska i större utsträckning ske i 
samarbete med skolbibliotekarien. Informationsteknik och källkritik ska tas upp som 
en naturlig del i alla arbetsområden där det är aktuellt.
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UTVÄRDERING OCH REVIDERING

Planens giltighet 2022-2026
Biblioteksplanen ska i samverkan med kommunstyrelsens kultur- och fritidsnämnd 
och familjenämnden samt vård och omsorgsnämnden utvärderas och revideras vart 
femte år. Verksamheten ska utarbeta handlingsplaner kopplade till utvecklings-
områdena som årligen ska utvärderas och följas upp i verksamhetsberättelsen. 
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Bilagor och länkar 
Tomelilla kommuns övergripande strategiområde

Bibliotekslagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/bibliotekslag-2013801 sfs-2013-801

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

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/bibliotekens-
internationella-manifest-webb-utskrift.pdf

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer dokument/regional-kulturplan-for-
skane-2021-2024 final.pdf

Barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen   
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Bilaga 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skollag (2010:800) 
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
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tomelilla.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 2021/36

Datum 10 augusti 2021

Mikaeli marknad i Tomelilla oktober 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att 
genomföra Mikaeli marknad i oktober 2021, med informationen till de medverkande 
aktörerna att arrangemanget kan ställas in med kort varsel utan återbetalning eller 
ersättning från kommunen.

Ärendebeskrivning
Förra året ställdes Mikaeli marknad in på grund av den rådande pandemin. Under 
våren har vaccinationerna för befolkningen tagit fart och myndigheternas 
rekommendationer och restriktioner förändrats genom att de avvecklas genom olika 
nivåsänkningar.

Förvaltningen gör därför bedömningen att det går att genomföra Mikaeli marknad 
om nämnden så önskar. Det finns dock inget krav på att genomföra marknaden och 
det är fortfarande en pågående pandemi utan någon bortre gräns. 

Det svåra med att genomföra en marknad av denna form under rådande restriktioner 
är upprätthållandet av avstånd till varandra. Som arrangör kan kommunen enbart 
förlita sig på den svenska modellen, det vill säga att besökarna respekterar varandra 
och håller avstånd utifrån ett frivilligt perspektiv. Det finns ingen möjlighet att 
bevaka detta utan varje person har ett individuellt ansvar att hålla avstånd och 
använda sunt förnuft. Varje knalle som vill delta måste förhålla sig till de 
rekommendationer som finns och säkerställa att verksamheten är trygg genom 
avstånd och andra preventiva åtgärder.

Kiviks marknad valde att genomföra sitt arrangemang i år. Erfarenheterna från den 
är att det uppstår trängsel. Fördelen med Mikaeli marknad i Tomelilla är att det inte 
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rör sig om ett specifikt område där samtliga personer måste vistas. Samtidigt ser vi i 
samhället att behovet av att träffas och röra sig ute på ett sätt som vi gjorde före 
covid-19 är stort och ökar i takt med att fler blir vaccinerade. Det kan dock inte 
uteslutas att smittspridning kan ske vid denna typ av arrangemang. 

Förvaltningen anser att det finns fördelar och nackdelar med att genomföra 
marknaden. Förvaltningen gör också bedömningen att det kan finnas risk för att det 
införs nya begränsningar och restriktioner efter höstens skolstart samt när människor 
återvänder till sina arbetsplatser efter sommarsemestrarna. Om nya begränsningar 
införs som påverkar marknaden kan den behövas ställas in. Knallar som vill 
medverka på denna marknad måste därmed vara beredda att den ställs in med kort 
varsel. Någon återbetalning eller ersättning från kommunen kommer inte utgå.

Ekonomiska konsekvenser
Obetydliga konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Uppföljning bör ske på nämndsmötet i november.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-08-10.

Länsstyrelsernas åtgärder för marknader under covid-19-lagen, handlingsid: Kfn 
2021.374.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30

Diarienummer: KFN 2021/3

Datum 8 juli 2021

Anmälningsärenden 2021-08-24

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar inkomna anmälningsärenden enligt följande:

1. Folkbildningsrådets redovisning av statsbidrag till folkhögskolor och 
studieförbund. Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens betydelse för 
samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning finns nu att läsa på 
www.folkbildningsradet.se.

Folkbildningens betydelse för demokratin
Folkbildningen spelar en viktig roll för att stärka och utveckla den svenska demokratin. 
Folkhögskolor och studieförbund arbetar intensivt för att svara upp mot såväl 
samhällets som enskilda deltagares behov av utbildning, bildning och gemenskap.
Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen hur statsbidraget till folkhögskolor 
och studieförbund har använts. I rapporten Folkbildningens betydelse för samhället 2020 – 
Folkbildningsrådets samlade bedömning presenterar och analyserar vi studieförbundens och 
folkhögskolornas verksamheter som finansieras med det statliga folkbildningsanslaget. 
I år har Folkbildningsrådet också fått i uppdrag att göra en fördjupad bedömning av 
folkbildningens bidrag till att stärka och utveckla demokratin.
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Rapporten kan laddas ner och läsas på Folkbildningsrådets webbplats 
www.folkbildningsradet.se.

2. Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (KF §77/2021) att anta 
förvaltningens förslag till Stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 
kommun med handlingsid: Kfn 2021.365, samt att införa det från och med 
aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år 
efter införandet.

3. Inkludering inom idrotten - Rapport från Kvinnojouren i Lund

Under 2020–2021 har Kvinnojouren i Lund tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningarna i Lund och Eslövs arbetat i projektet Alla får plats! Ett 
projekt som har handlat om att kartlägga hur lokala idrottsföreningar arbetar 
våldsförebyggande med hjälp av inkluderingsinsatser. Man har kartlagt och 
analyserat dels föreningarnas arbete och dels inkluderingsarbetet som 
förvaltningarna genomför. Resultatet blev en rapport där man sammanställt 
information som framkom i kartläggningen, såsom behov och hinder för 
föreningarna, samt sex punkter som kan underlätta inkluderingsarbetet så att 
idrotten är till för alla, alltid! 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-07-08.

Beslut - Kf § 77/2021 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Kfn 2021.341.

Stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun_Antaget av Kf 2021-06-21, 
handlingsid: Kfn 2021.365.

Inkludering inom idrotten - Rapport från Kvinnojouren i Lund, handlingsid: Kfn 
2021.378.

Kultur och fritid

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 77 Dnr KS 2021/63

Nytt stödsystem för ideella föreningar i 
Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

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

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

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

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

Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020, Kfn § 
40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 77 forts.

Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut från 
arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som ska beskriva vilka ekonomiska 

konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen jämfört med gällande 
stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska konsekvenser det kan 
innebära för enskilda föreningar.

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

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

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

När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka om lokalt 
aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några uppgifter på hur 
många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att söka om i det nya 
stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa föreningar enbart haft möjlighet 
att söka grundbidrag som är baserad på medlemsantalet för medlemmar boende i 
Tomelilla kommun. 2020 betalades det ut 47 846 kr i grundbidrag.

När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av kostnader som 
får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som föreningarna får söka för i 
det nya förslaget är följande:

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

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 77 forts.

Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart 

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

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

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

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

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

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

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

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

På nämndens sammanträde den 15 december 2020, Kfn § 66/2020 informerade 
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt muntligt om den ekonomiska konsekvensanalysen 
som man fick i uppdrag av nämnden att ta fram den 22 september. Nämndens 2:e 
vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade om alliansens planer för den vidare 
hanteringen av ärendet och ordförande kommer återkomma med besked. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 77 forts.

På nämndens sammanträde den 26 januari ställde på nytt nämndens 2:e vice 
ordförande frågor om den fortsatta hanteringen av nytt stödsystem. På sammanträdet 
den 16 februari 2020 meddelade ordförande nämnden att ärendet ska behandlas som 
beslutsärende på dagens sammanträde den 23 mars 2021.

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

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 6/2021, handlingsid: Ks 2021.2242.

Förslag till nytt stödsystem, rev 2021-03-03, handlingsid: Ks 2021.1172.

Presentation Kultur och fritid Stödsystem, handlingsid: Ks 2021.1171.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 74/2019:
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 77 forts.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att förankra 
förslaget till nytt stödsystem hos föreningarna i kommunen samt att därefter bereda 
föreningarna möjlighet att skriftligt yttra sig över förslaget under januari 2020. 
Därefter ska förslaget på nytt behandlas i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 29/2020: 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämnden § 40/2020: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22. 

Ärendet ska när det behandlas på nästa sammanträde ha kompletterats med följande:

Ekonomisk konsekvensanalys: Konsekvensanalysen ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen jämfört med 
gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska konsekvenser det 
kan innebära för enskilda föreningar. 

Datum för införande av nytt stödsystem: Nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att införa det nya stödsystemet från och med aktivitetsåret 2021 
och inte från den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut på dagens sammanträde att kultur-och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet ska gälla även när nytt beslut fattas den 22 september.

Kultur- och fritidsnämnden § 50/2020:

Kultur och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med kultur och 
fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 
40/2020). 

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

Ärendet ska behandlas på nytt på nämndens sammanträde 2020-11-17 förutsatt att 
förvaltningen då är klara med kompletteringarna.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 77 forts.

Kultur- och fritidsnämnden § 20/2021:

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 66/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Alexander Verweij Svensson (M), Tina Bergström-Darrell (S) och Bo Herou (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Alexander Verweij Svensson med fleras yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

80



1

     Arbetsgruppens förslag till nytt stödsystem för ideella  
     föreningar i Tomelilla kommun

         
 Övergripande mål för stöd till ideella föreningar

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

  Stödformerna skall bidra till

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

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

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

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

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

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

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

           bankgirokonto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         Stödformer

          1. Verksamhetsstöd

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

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

1.1 Lokalt aktivitetsstöd

Ändamål
Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter

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

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

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

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

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

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

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

                Stöd utgår inte till

    Entrébelagda eller kommersiella aktiviteter

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

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

                Lokalt aktivitetsstöd utgår med
                Ledarstöd          5 kr/per gruppaktivitet

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

  För medlemmar
     med funktions-
     variation                10 kr/per deltagartillfälle

84



5

                  
                  Ansökan 
                  sker digitalt för verksamhet under tiden 

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

              1.2 Stöd till studieförbunden

Ändamål
Skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, 

      genomföra och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom
      kommunen

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

                   Stöd 
                Stödet fördelas i förhållande till fastställt anslag enligt nedanstående fördelning

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

                    Redovisning och ansökan
                    Följande handlingar skall medfölja ansökan:

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

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

               offentliga publika arrangemang/evenemang.
   
     Villkor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5 Stöd till kulturellt värdefulla byggnader

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

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

Ansökan
Ansökan sker digitalt senast den 31 mars årligen på fastställd blankett

Utbetalning
Utbetalning av beviljat ekonomiskt stöd sker, när kultur och fritidsnämnden erhållit 
den ekonomiska redovisning som krävs i varje enskilt fall.

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

 2.1 Stöd i kommunägda-/hyrda anläggningar – och lokaler

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

       2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-/lokaler 

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

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

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

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

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

   Stöd
   Anläggningsstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaderna till 
   förening som redovisat minst 250 deltagartillfällen i gruppaktivitet enligt lokalt 
   aktivitetsstöd senaste verksamhetsåret för åldrarna 7 – 25 år samt för pensionärer, 
   eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation har bedrivits, eller
  att på annat sätt beskriva verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och kategorier 

   i anläggningen-/ lokalen.   
   För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där 
   verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar och kategori kan
   stöd utgå med högst 25 %.
   Anläggnings- och lokalstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter 
   totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.

   Maximalt driftbidrag är 350.000 kronor per år.

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

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

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

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

            Arbetsgruppen
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Förord

Under hösten 2020 startade Kvinnojouren i Lund projektet Alla får plats!  Ett projekt som 
finansieras av Länsstyrelsen Skåne och som syftar till att bedriva våldsförebyggande 
insatser i organisationens upptagningsområde. Ett av jourens fokusområden är 
inkludering och våldsprevention inom idrotten. 

Enligt Riksidrottsförbundet innebär inkluderande idrott att ”ta tillvara möjligheter 
och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, 
erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt 
deltagande i idrottsrörelsen” (RF 2019). 

Inkludering ska förstås utifrån idén och principen om allas lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter, oavsett bakgrund. Inom idrottsrörelsen pågår ett förändringsarbete 
inom ramen för det som kallas för Strategi 2025. Syftet med arbetet är att det ska leda 
till att fler ska kunna, och vilja delta i en idrottsförening genom hela livet. Ett av målen 
för strategin är Inkluderande idrott för alla. Målet är att alla ska känna sig välkomna i 
idrottsrörelsen, att människor med olika förmågor ges möjlighet att vara med och ha 
makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

Vi ställde oss frågan hur inkluderingsarbete ser ut inom idrottsföreningar idag, vilka 
hinder och behov föreningarna upplever att de har och vilka lösningar som gjorts eller 
behöver göras för att skapa en inkluderande idrott. 

Tillsammans med Eslövs och Lunds Kultur- och fritidsförvaltningar har Kvinnojouren i 
Lund genomfört en kartläggning av arbetet med inkludering i lokala idrottsföreningar 
som är verksamma inom kommunerna. 

Vår förhoppning är att denna rapport kan hjälpa enskilda föreningar, kommuner och 
andra aktörer att hitta lösningar och samarbeten för inkluderingsarbete i framtiden. 
Ett stort tack till alla föreningar som lagt dyrbar tid på att svara på våra frågor!

Trevlig läsning!
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Sammanfattning 

I den här undersökningen deltog främst idrottsföreningar i Lunds och Eslövs kommun. 
Deltog gjorde även representanter från Eslövs och Lunds Kultur- och fritidsförvaltningar, 
företrädare från Riksidrottsförbundet och från Kvinnojouren i Lund. Undersökningen 
utgjordes av en enkätundersökning, en fokusgruppsdiskussion, samt en avslutande 
workshop. 

I undersökningen framkom att ungefär hälften av deltagarna från idrottsföreningarna på 
något sätt arbetar med inkluderingsfrågor. Det framkom även att inkludering för de flesta 
handlar om att välkomna alla, det vill säga att välkomna en mångfald in i föreningen och 
mindre om inkluderingsarbete inom föreningen. I undersökningen efterfrågade många 
av deltagarna en tydlighet kring begreppet inkludering och vad inkluderingsarbete 
innebär för enskilda föreningar. 

Deltagarna lyfte också hinder som de upplever att deras förening ställs inför. Av dessa 
var tidsbrist och avsaknad av kunskap det man ansåg vara de största hinderna. Ett 
annat hinder som deltagarna lyfte handlade om motstånd inom den egna föreningen. 
Motståndet som beskrevs kunde se olika ut, men till stor del handlade det om en 
frustration kring brist på resurser och stöd för att kunna arbeta med inkludering på ett 
fullgott sätt. 

Deltagarna lyfte olika stöd som de anser att föreningen behöver för att kunna utveckla 
sitt arbete med inkludering. Verktyg och resurser som efterfrågades var: (1) kunskap, 
utbildning & information, (2) systematiskt arbete, (3) ekonomiskt stöd, (4) lokaler och (5) 
kontakter & forum.

En viktig slutsats som kan dras från den här undersökningen är vikten av att tydliggöra vad 
inkluderingsarbete innebär för idrottsföreningar. Dels för att underlätta föreningarnas 
arbete, dels för att aktörer som ger stöd till föreningarna ska kunna anpassa sina stöd i 
förhållande till detta. Det är även viktigt att det finns relevant stöd, så som ekonomiska 
bidrag, tillgänglig information och kunskap, för att möjliggöra idrottsföreningars arbete 
med inkludering. Slutligen understryks vikten av dialog och samverkan genom relevanta 
forum och verktyg för att konkretisera och utveckla arbetet. 
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Deltagare & metodik

Underlaget för den här rapporten utgörs av en enkätundersökning, en fokusgruppsdiskussion 
och en avslutande workshop.  Enkäten och diskussionsunderlaget togs fram av Kvinnojouren i 
Lund tillsammans med representanter från Eslövs och Lunds Kultur- och fritidsförvaltningar.

Deltagarna i enkäten och fokusgruppen är personer som är aktiva inom lokala 
idrottsföreningar i Lunds  och Eslövs kommun. Deltagarna är personer som är aktiva 
inom föreningslivet på olika sätt; idrottsutövare, ledare, tränare eller styrelseledamöter. 
Majoriteten av deltagarna är ledamöter i sin förening. Vissa av deltagarna är anställda 
inom sin förening, men majoriteten engagerar sig ideellt. 

Enkäten skickades ut till samtliga idrottsföreningar inom Eslövs och Lunds kommun 
och blev besvarad av sammanlagt 74 personer, varav cirka 70% från Lund och 30% från 
Eslöv. Majoriteten av svaranden var män, cirka 30% var kvinnor, och 10% av svaranden 
definierar sig som personer med transerfarenhet. Enkäten fylldes i anonymt, detta för att 
säkerställa att deltagarna skulle känna sig trygga att svara ärligt på frågorna. Alla deltagare 
svarade inte på alla frågor. Enkäten bestod av tre delar:  (1) Bakgrund (2) Kunskap och 
inkluderingsarbete, (3) Behov och hinder. Alla delar bestod av sammanlagt åtta olika 
sektioner. 

Fokusgruppen träffades digitalt vid ett tillfälle som varade i tre timmar. Medverkande 
i fokusgruppen var en representant från Kultur och fritidsförvaltningen i Eslöv, två 
representanter från samma förvaltning i Lund och en person deltog från Kvinnojouren 
i Lund. Utöver dessa deltog fem personer från lokala idrottsföreningar i Eslöv och Lund. 
Svaren från fokusgruppen har anonymiserats i denna rapport. 

Workshopen utgick från diskussionsfrågor som tagits fram utifrån materialet från 
enkätundersökningen och fokusgruppsdiskussionen. Medverkade gjorde representanter 
från Eslövs och Lunds Kultur- och fritidsförvaltningar, samt en representant från 
Riksidrottsförbundet RF-SISU Skåne. 
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Att arbeta med inkludering 
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Arbetar din förening med inkluderingsfrågor i nuläget?

Av de tillfrågade svarade 45% att de på något 
sätt arbetar med inkluderingsfrågor. 38% 
svarade att föreningen arbetar med detta till 
en viss del, och 14% svarade att föreningen 
inte arbetar med inkluderingsfrågor. 3% 
svarade att man inte visste. 

1. Tillgänglighet   
   
2. Diskrimineringsfrågor 
    
3. Normer och 
normkritik                                   

4. Förebygga våld               

Det vanligaste var att man arbetar med inkluderingsfrågor 
som berör tillgänglighet, medan ”att förebygga våld” var 
det minst vanliga. På frågan om vilka inkluderingsfrågor 
man ville att föreningen skulle arbeta mer med i 
framtiden blev svaret detsamma. Högst på listan stod 
tillgänglighetsfrågor, sedan diskrimineringsfrågor, normer 
och normkritik och slutligen våldsförebyggande arbete.

45%

38%

14%

  3%

8

Den första sektionen av enkätundersökningen handlade om hur och om föreningarna 
arbetar med inkludering, samt hur deltagarna upplever inkluderingsbegreppet i relation till 
sin förening.
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”Vi inkluderar alla” 

Inkludering är ett brett begrepp som kan innebära en mängd olika saker beroende på 
vilken kontext det används i. I undersökningen beskriver deltagarna vad inkludering 
innebär för dem och deras idrottsförening. I svaren kan utläsas att för en majoritet 
handlar inkludering om att ta avstånd från exkludering, det vill säga att inkludering 
till stor del handlar om vilka som får vara med i föreningen och att ingen stängs ute. 

” (…) i nuläget är våra utövare väldigt diversifierade och vi får inga klagomål på att 
klubben exkluderar någon.”

”Vår förening är för alla och det är bara att betala medlemsavgiften så är man 
välkommen.”

Många av deltagarna lyfter vikten av att alla ska få vara med i föreningen  - att människor 
med olika bakgrunder är välkomna och att det inte finns några hinder inom föreningen 
som utesluter någon från att delta. Perspektivet på inkludering som handlar  om att 
inte exkludera någon är ett viktigt perspektiv som utgör en av grundstenarna för 
inkluderingsarbetet. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att detta bara är en del 
av arbetet och att inkludering inte enbart handlar om att inte exkludera någon, utan 
hur man arbetar för att upptäcka exkludering och hur man arbetar för att motverka 
diskriminering, kränkningar och exkludering. 

Mindre fokus lägger deltagarna på inkluderingsarbete för personer som redan är aktiva 
inom föreningen, men exempel på systematiskt inkluderingsarbete förekommer. 
Bland annat berättar en deltagare att de har en funktion inom styrelsen som är 
ansvarig för inkluderingsfrågor, en annan berättar att inkluderingsfrågor är en del av 
värdegrundsarbetet som ingår i ledarnas årliga fortbildning, och en tredje berättar att 
de har upparbetade handlingsplaner och styrdokument där frågorna lyfts. 

Förutom att förstå inkludering som en motsats till exkludering argumenterade vissa av 
deltagarna för att idrottsföreningar kan verka som en förändringskraft och motverka 
ojämlikheter mellan olika grupper i samhället. 

”Det finns en stor barriär mellan dem som är inne i föreningslivet och har tillgång 
till alla de mervärden som föreningar bidrar med och sprider, och dem som inte har 

det. Ofta är det samma samhällsgrupper som är utestängda från föreningsidrott som 
också är utestängda från arbetsmarknad och andra typer av sociala kontaktytor. Det 
blir en jättestor förstärkningseffekt av de ojämlikheter som vi har i samhället. Att inte 

civilsamhälle och föreningsliv fungerar som en motverkande kraft i stället!”
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Andra deltagare är kritiska mot inkludering som begrepp och menar att 
inkluderingsarbetet försvåras av begreppet. I fokusgruppen diskuterade deltagarna 
bland annat vad ordet kan skapa för känslor och tankar inom föreningarna. En av 
deltagarna lyfte begreppet som en tröskel för att arbeta med inkluderingsfrågor.

”När man pratar inkluderingsfrågor blir det en ganska hög abstraktionsnivå... Vi pratar 
aldrig inkluderingsfrågor, man blir liksom låst av begreppet som sådant. Att vi måste 

vara så duktiga för att vi är rädda för att göra fel.”

Deltagaren resonerade att ordet är svårt att arbeta med då det kan finnas ett motstånd 
som grundar sig i att begreppet är för abstrakt och därför försvårar ett praktisk och 
konkret arbete. Deltagaren argumenterade för att istället arbeta med en värdegrund 
som genomsyrar hela föreningen så att alla på ett enkelt sätt kan förstå och arbeta 
utefter dessa principer. 

Inkludering kan vara ett abstrakt begrepp och det kan vara svårt att veta hur en ska 
arbeta på ett konkret sätt i det dagliga arbetet. För vissa föreningar handlar det om 
att arbeta utefter principen om att ”alla är välkomna”, för andra handlar det om ett 
mer systematiskt arbete. För vissa är inkluderingsarbete inom föreningen en del av ett 
större förändringsarbete som måste ske i hela samhället, medan andra fokuserar på 
inkludering inom den egna föreningen. 
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”Vi försöker få in tjejer i klubben” 

När deltagarna ger exempel på inkluderingsarbete läggs mycket fokus på vem eller vilka som 
är med i föreningen. Deltagare tar exempelvis upp trösklar för olika grupper att medverka 
i föreningen såsom exempelvis ekonomiska hinder, tillgänglighetsanpassade lokaler och 
svårigheter att rekrytera enligt en mångfaldslogik. 

Mångfaldslogiken består av att inkludering handlar om att föreningen ska vara tillgänglig för 
olika grupper av människor med olika bakgrunder eller egenskaper. Till exempel beskriver en 
majoritet av deltagarna svårigheter att rekrytera antingen tjejer eller killar till föreningen, att 
rekrytera personer med olika etniska bakgrunder eller med olika funtionsvariationer. 

”Vi har inte stött på några problem, men nyanlända saknas i vår verksamhet.”

”Vi är en förening där alla är med, från barn i 7-årsåldern, barnfamiljer och pensionärer. Då 
blir det inkluderande med ungdomlig nyfikenhet och de äldres visdom.” 

”Vi skulle kunna försöka att vara bättre på att få mer killar till vår idrott.”

I många fall sätts lika med tecken mellan inkludering och mångfald. Olikheter blir här positiva 
egenskaper och ett sätt att förstå och arbeta för inkludering. Liksom i föregående avsnitt 
förstås inkludering i motsats till exkludering. Att välkomna ”alla” är att välkomna en mångfald 
till föreningen. På så sätt eliminerar man exkludering, och blir därmed inkluderande. 
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     Tillgängliga rum 

12

102



I den här sektionen fick deltagarna reflektera över tillgänglighet i olika rum. 
Tillgänglighet kan innebära många olika saker och kan ses från olika perspektiv. 
I den här sektionen lades fokus framför allt på fysisk tillgänglighet som en viktig 
aspekt i inkluderingsarbetet. Deltagarna presenterades för olika påståenden 
och fick skatta dessa från stämmer mycket väl, till stämmer inte alls. 

Våra omklädningsrum och toaletter är tillgängliga för män, kvinnor och 
transpersoner, samt för personer med olika funtionsvariationer

Stämmer mycket väl Stämmer väl Varken eller Stämmer inte Stämmer inte alls

Stämmer mycket väl Stämmer väl Varken eller Stämmer inte Stämmer inte alls

Stämmer mycket väl Stämmer väl Varken eller Stämmer inte Stämmer inte alls

Stämmer mycket väl Stämmer väl Varken eller Stämmer inte Stämmer inte alls

Vår träningslokal är tillgänglig för alla som vill träna

Inkluderingsarbetet pågår i alla rum: på plan såväl som i omklädningsrum 
och på styrelsemöten

Vi har tydliga riktlinjer som gäller tillgänglighet och inkludering för 
våra fysiska rum

28% 33% 25% 11% 3%

63% 7%25% 5%

62% 25% 8% 3%

22% 35% 27% 10%

13

103



På vilket sätt arbetar ni med tillgänglighet och vad 
skulle ni behöva för att kunna arbeta med detta i 
framtiden?

Sammanlagt svarade 38 personer. Flera deltagare 
beskrev att man inte upplevde några problem 
kring tillgänglighet, att man upplever föreningen 
som tillgänglig för alla, eller att dessa frågor inte 
är relevanta eftersom tillgänglighetsfrågor inte 
är en del av föreningens kärnverksamhet. 

Något som många av deltagarna fokuserade på 
handlade om fysisk tillgänglighet för personer 
med funktionsvariationer. Många påpekade 
att föreningen gör allt den kan för att göra 
fysiska rum tillgängliga för alla, men att de är 
beroende av att kommunen hjälper till med 
lokalanpassningar. Deltagarna beskrev att man 
arbetar kontinuerlig med tillgängligheten i 
fysiska rum, men beskriver detta som något som 
ligger utanför deras kärnverksamhet och/ eller 
att tillgänglighetsfrågor inte har varit aktuella 
eller prioriterande inom föreningen. 
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     Kunskap
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Har föreningen genomgått utbildningar eller skaffat 
sig kunskap på annat sätt om inkluderingsfrågor?

69 personer berättar att deras föreningar genomgått utbildningar/kurser eller tillskansat 
sig kunskap på annat sätt om inkluderingsfrågor. Av dessa är det vanligast att personer 
inom styrelsen tillskansat sig kunskap. Näst vanligast är att tränare/ledare har gjort detta, 
och det är mest ovanligt att idrottsutövarna tillskansat sig kunskap om inkluderingsfrågor.

På frågan om vilka inkluderingsfrågor som föreningen fått kunskap eller utbildning om är 
normer och diskrimineringsfrågor det vanligaste, följt att frågor som berör tillgänglighet 
och slutligen våldsprevention. 

Sju personer valde ”annat” som svarsalternativ och redogjorde för olika typer av 
utbildningsinsatser. Tre personer svarade att de genomgått utbildningar via sina 
respektive idrottsförbund, två personer skrev att detta ingår i ledarutbildningen. Den 
sista svarande att inkluderingsfrågor är en del av verksamhetens värdegrundsarbete. 

45% 41% 14%

Styrelse

Tränare/ ledare

Utövare

Har denna kunskap lett till någon förändring inom 
föreningen?

Betydligt färre svarade på den här frågan, 23 personer. Majoriteten av dessa skrev att 
kunskap om inkluderingsfrågor till viss del har lett till en förändring inom föreningen. 
Många upplever att insatserna lett till en ökad medvetenhet inom föreningen, samt 
öppnat upp för dialog om inkluderingsfrågor. En del av deltagarna beskrev konkreta 
steg som tagits inom föreningen i relation till kunskapshöjande insatser, exempelvis 
tydliggörande av värdegrund och målgruppsanpassande insatser. En deltagare skrev att 
de har sett över resursfördelning inom föreningen så att tjejer och killar kan träna på 
lika villkor. En del skrev att de inte sett någon tydlig förändring och vissa skrev att en 
förändring inte behövs då de upplever att deras förening redan är inkluderande. 
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I den här sektionen fick deltagarna berätta om hur kunskapen ser ut inom föreningen när 
det gäller inkluderingsfrågor, samt vilka hinder som finns för att tillgängliggöra kunskap 
inom föreningen. 
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Om föreningen inte genomgått utbildningar eller 
skaffat sig kunskap om inkluderingsfrågor, vad har 
detta berott på?

Brist på information var/hur 
en kan få tillgång till kunskap

Tidsbrist

Dessa frågor är inte 
prioriterade inom föreningen 

Ekonomiska hinder

39%

32%

19%

10%

14% har valde att vidareutveckla sina svar på frågan i fritext. Majoriteten av svaren 
handlade om tidsbrist för ideella som ett stort hinder när det kommer till att arbeta 
med inkluderingsfrågor. En del av deltagarna skrev att de välkomnar alla och därför 
inte ser något behov av kunskap i dessa frågor, alternativt att det inte finns en vilja 
att prioritera frågorna då detta inte ses som en del av föreningens kärnverksamhet.

Hur kan vi tillgängliggöra kunskap för 
idrottsföreningar?

Vi ställde frågan till deltagarna om olika sätt att tillgängliggöra kunskap om 
inkluderingsfrågor. Deltagarna fick fylla i vad de ansåg skulle vara det mest (1), 
respektive det minst (4) relevanta för deras förening. 

Tydligare kommunikation och/eller bättre framförhållning från Kultur- och 
fritidsförvaltningen, RF-SISU eller andra relevanta aktörer om när och vilka 
utbildningar som finns under året.

Utbildningsmaterial som gör det lättare för oss att arbeta med frågorna 
självständigt i enlighet med vår egen tidsplanering.

Möjlighet att själv få vara med i planeringen av utbildningsinsatser som ska 
ske under året.

Möjlighet för utbildare att besöka vår förening på plats innan, under eller efter 
träning/styrelsemöten.

1

2

3

4
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”Vi eftersträvar att undanröja trösklar” 

Deltagarna i undersökningen beskriver hur man på olika sätt har valt 
att arbeta med inkludering inom sin förening. Arbetet som beskrivs 
kan delas in i tre olika kategorier: systematiskt arbete inom styrelsen, 
resursfördelning och kunskapsinhämtning. 

Systematiskt arbete inom styrelsen
Systematiskt inkluderingsarbete pågår inom några av de föreningar 
som deltog i undersökningen. Många av deltagarna beskriver hur 
detta arbete genomförs av föreningens styrelse, bland annat genom 
policydokument, handlingsplaner och andra styrdokument. 

”Genom värdegrundsarbete har vi en bra och hållbar strategi för hur 
verksamheten ska bedrivas.”

Det är inte enbart inom styrelsen som detta arbete utförs, i 
undersökningen ger deltagare exempel på hur man arbetar med en 
helhetsansats inom föreningen. Arbetet görs tillsammans med ledare 
via tränarutbildningar, tillsammans med föräldrar på föräldramöten 
och via särskilda utskott som behandlar frågorna.  

Resursfördelning 
Deltagarna berättar hur resursfördelning och att se över resurser, 
så som avgifter och halltider, kan vara ett effektivt verktyg för att 
möjliggöra inkluderingsarbetet. 

”Medlemsavgiften är den minimala, och vi eftersträvar att på alla sätt 
undanröja trösklar för att kunna medverka i föreningen”

En deltagare berättar att de har en eller två personer inom föreningen 
som har ett särskilt ansvar för att arbeta med inkluderingsfrågor. 
En annan deltagare berättar att föreningen arbetar löpande med 
tillgänglighetsfrågor genom att gå igenom föreningens resurser och 
fördela ekonomin, resor och halltider jämlikt. En deltagare berättar 
att det var svårt att arbeta med inkludering inom de ramar som 
redan fanns inom föreningen och att man därför valt att starta andra 
aktiviteter, så som språkcaféer i träningshallen och ett basketlag för 
ensamkommande barn och unga. 
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Kunskapsinhämtning
Kunskapsinhämtning är ytterligare ett verktyg som lyfts fram som en 
del av inkluderingsarbetet. Deltagarna beskriver hur föreningsaktiva 
deltagit i workshops och utbildningar. En deltagare berättar att 
föreningen arbetat med ”omklädningsrumssnack” med stöd av RF-
SISU Skåne. En annan deltagare berättade hur manliga tränare inom 
föreningen fått gå en kurs om menstruation.

”Jag tycker om när det blir konkret. Vi tvingade våra manliga tränare 
att lära sig hur menstruation funkar och hur olika typer av träningar 

påverkar olika delar av kroppen i olika perioder.” 

De största hindren deltagarna upplever i relation till 
kunskapsinhämtning i sina föreningar är tidsbrist och brist på 
information om var och hur föreningen kan få tillgång till kunskap. 
I enkätundersökningen efterfrågar deltagarna utbildningsmaterial 
som gör det lättare för föreningen att arbeta med inkluderingsfrågor 
självständigt enligt sin egen tidsplanering. Deltagarna efterfrågar 
även tydligare information om när och vilka utbildningar som finns 
under året. 
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Hinder & behov
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Vilka hinder upplever du att din förening möter i 
arbetet med inkluderingsfrågor?

Tidsbrist

Avsaknad av kunskap

Ekonomiska hinder

Frågorna är inte prioriterade inom 
föreningen

36%

29%

21%

14%
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”Det finns en gräns för vad man vill lägga tid på” 
I undersökningen kan man i vissa fall utläsa motstånd från deltagarna när 
det gäller frågor som rör inkluderingsarbete. Motståndet som beskrivs av 
deltagarna består till stor del av att man upplever en avsaknad av resurser, 
såsom tid, personal eller ideella krafter för att ha möjlighet att arbeta med 
frågorna.  

”Jag tror att ni är ganska orealistiska när ni tror att föreningarna har kapacitet 
att engagera sig i dessa frågor annat än att följa regler och rekommendationer. 

Vi har fullt upp med att få vår verksamhet att överleva just nu.”

I en del fall handlar motståndet om att deltagarna inte ser något behov av att 
arbeta med inkluderingsfrågor, eftersom man inte upplever några problem 
inom sin förening. I exemplet nedan fick deltagaren svara på olika frågor som 
handlade om kunskap och utbildning inom föreningen när det gäller olika 
inkluderingsfrågor. 

”Vad ska vi utbildas i? Vår förening arbetar under devisen att alla är välkomna 
oavsett kön, läggning, funktionshinder, hudfärg, ålder med mera. Vi välkomnar 

alla och har inga problem i dessa frågor idag.”

En del av deltagarna känner inte igen att det finns motstånd kring frågorna 
inom deras förening, utan beskriver att man tvärtom ser mycket engagemang 
kring inkludering och en stor kunskapstörst för att lära sig mer om frågorna. 

”Vi är kunskapsslukare! Att tvinga någon till en utbildning har jag aldrig hört 
talas om. Vi går alla utbildningar vi får gå, som föreningarna har råd med. Det 

är inget snack om saken! Hittills har jag aldrig stött på något motstånd.”

Till stor del handlar motståndet i undersökningen om vilket ansvar eller vilken 
roll deltagaren anser att föreningen har när det kommer till inkluderingsarbete. 
En vanlig förekommande fråga i undersökningen handlar om vad som utgör 
föreningens kärnverksamhet. För många är kärnverksamheten idrotten och 
idrottsutövandet. I dessa fall ses inkludering som något man ägnar sig åt 
utöver detta - något som behöver läggas till i arbetet, snarare än en naturlig 
del i verksamheten. 

”Jag tycker att föreningen har en bra modell med stort handlingsutrymme, 
men på ett sätt som inte stör föreningens kärnverksamhet.”

”Det finns en risk att vi inte tänker på inkluderingsfrågor, eftersom fokus ligger 
på kärnverksamheten.”
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Alla deltagare håller inte med om synen på inkludering som något som 
existerar utanför verksamheten. För några av deltagarna är det del av 
verksamhetens kärna. 

”Målet med träningen är ju inte bara att de ska bli duktiga på sin sport 
och ha kul, målet är ju att de ska bli bra medmänniskor i samhället när 

de slutar och medan de är aktiva.” 

Av dem som deltog i undersökningen är det en relativt liten del som 
upplever att inkluderingsfrågor inte är prioriterade inom sin förening. 
Endast 14% uppger att frågorna inte anses vara prioriterade. En högre 
andel är dem som uppger att tidsbrist och avsaknad av kunskap utgör 
hinder för att arbeta med frågorna. Motståndet kan alltså förstås utifrån 
att deltagarna anser sig inte ha tillräckligt med tid eller kunskap för att 
bedriva ett inkluderingsarbete.  
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”Hur kan vi arbeta?”
I undersökningen fick deltagarna beskriva vilka verktyg de skulle behöva för 
att komma över de hinder som de ser i relation till inkluderingsarbete inom 
sin förening. De verktyg och resurser som efterfrågades kan delas upp i fem 
olika kategorier: 

(1) Kunskap, utbildning & information 

(2) Systematiskt arbete

(3) Ekonomiskt stöd 

(4) Lokaler

(5) Kontakter & forum 
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Kunskap, utbildning & information

Det som flest deltagare lyfte som ett behov för att kunna utveckla eller stärka arbetet med 
inkludering var kunskaps- och informationsinhämtning. Deltagarna efterlyste tillgång till 
utbildningsinsatser, såsom föreläsningar, handledning, workshops, checklistor och mallar. Många 
deltagare lyfte även behovet av föreningsspecifika utbildningar där de på ett konkret sätt kan få 
förslag och tips på hur inkluderingsarbetet kan se ut i just deras förening. 

”Vi behöver nog hjälp med att lära oss mer om hur just vi kan arbeta för att nå en bättre 
inkludering i våra idrotter och i vår förening.”

Deltagarna efterfrågade utbildningsinsatser där fokuset är praktiska exempel på hur man kan 
arbeta med inkludering. En deltagare efterfrågade exempelvis kunskap om inkluderingsarbete 
under själva träningen. En annan deltagare underströk vikten av att utbildningsinsatser måste 
vara ekonomiskt hållbara för föreningen och att vid eventuella kostnader bör det finnas möjlighet 
att söka om ekonomiskt stöd. 

I undersökningen efterfrågade deltagarna även en tydlighet när det gäller information om 
utbildning och andra kunskapsresurser som finns att tillgå. En deltagare efterfrågade en 
sammanställning över aktörer, utbildningar och resurser. 

”Medskick är att ha någon typ av sammanställning om vart man ska vända sig om en vill starta 
ett specifikt projekt tillexempel. Det är väldigt många trådar på många olika ställen. Att veta 
vilka resurser som finns och var det finns att tillgå hade varit väldig värdefullt, speciellt för små 

föreningar.” 

En annan deltagare efterfrågade tydligare information på kommunens hemsida om vem som 
ansvarar för inkluderingsfrågor i relation till idrottsföreningar. Personen efterfrågade även 
tydligare information från kommunen om vilka krav som ställs på föreningarna. Hen menade även 
att värdegrunden som kommuniceras från kommun till föreningarna inte är tillräckligt konkret 
och tydlig. En annan deltagare efterfrågade något liknande och menade att riktlinjerna från 
kommunen är för generella och svåra att tillämpa på föreningens verksamhet. En tredje deltagare 
var av samma åsikt och menade att man borde fokusera på att ta fram breda lösningar som gäller 
alla föreningar.  

Systematiskt arbete

Några av deltagarna understryker vikten av ett systematiskt och hållbart arbete med inkludering 
då frågorna annars lätt hanteras som punktinsatser, snarare än ett långsiktigt arbete. Deltagarna 
efterlyser handlingsplaner och styrdokument som kan upprättas inom föreningen och att 
inkludering tas upp som en stående punkt på styrelsemöten. En deltagare argumenterar för en 
tydlig ansvarsfördelning, exempelvis en person som ansvarar för frågorna inom föreningen. 

Deltagarna lägger också fokus på vikten av planering för ett systematiskt arbete, där en av 
deltagarna föreslår att ett årligt aktivitetshjul hade kunnat skapa en arbetsstruktur som kan 
integreras i verksamheten. 
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Ekonomiskt stöd

Många deltagare tar upp ekonomiskt stöd som en förutsättning för att kunna arbeta med 
inkludering. Ett flertal understryker vikten av långsiktigt stöd som gör att föreningarna har 
tillräckliga resurser för att ägna sig åt frågorna. Man tar också upp förslag om riktade bidrag, dels 
för att skapa incitament för föreningars arbete med inkluderingsfrågor, dels som ett verktyg för 
att sänka medlemsavgifter och andra förseningskostnader för ekonomiskt sårbara grupper.  
 
”Vi skulle uppskatta att Lunds kommun aktivt försöker aktivera seniorer och personer med 

funktionsnedsättningar, detta genom riktade bidrag till dessa grupper.”

Några av deltagarna diskuterar motprestationer och krav i relation till bidrag. Här skiljer sig 
åsikterna åt. Vissa menar att krav på motprestation krävs för att uppnå förändring och ett aktivt 
arbete med inkluderingsfrågor, andra menar att det är svårt därför att det är komplicerat att mäta 
inkludering. Risken, menar hen, är att inkluderingsarbete då bara handlar om vilka dokument 
som upprättas snarare än arbetet som faktiskt görs. 

”En frågeställning blir ju också hur mäter du inkludering? Är det andel kvinnor och män, 
utlandsfödda… eller hur mäter du? Hur tar du fram den som är bäst på inkludering? Det innefattar 
ju så himla mycket. Vi skulle kunna ha en inkluderingspolicy i vår förening, men hur mycket säger 
det om verkligheten? Jag tror på att komma ner på gräsrotsnivå, ner i verksamheten. Hur kan vi 
arbeta? Hur kan vi få en större bredd? Jag tror att det är sånt vi måste jobba med snarare fina ord 

uppe i molnen som kanske inte etableras i verksamheten.”
 
En annan deltagare menar att hen inte tror på tvång som den bästa lösningen, men att policys 
och styrdokument utgör viktiga ramar för hur en förening ska bedrivas. Via dessa dokument, 
menar hen, kan man också ställa krav på att dem som är engagerade i verksamheten att arbeta 
efter den värdegrund och de frågor som har beslutats.  

Lokaler

Många av de behov som framkom i relation till lokaler var främst utifrån en tillgänglighetsaspekt. 
Deltagarna menade att från ett inkluderingsperspektiv kan omklädningsrum vara en begränsande 
miljö för personer med olika funtionsvariationer och för personer av olika kön. En deltagare 
önskade möjligheten att bygga om lokalerna för att skapa ett tredje omklädningsrum, en annan 
berättade att de inte har något omklädningsrum för män. Deltagarna gav uttryck för ett behov 
av att se över tillgängligheten i kommunens idrottshallar när det kommer till fysiska hinder att 
röra sig i och mellan olika rum. Många av deltagarna påpekar att förändring eller ombyggnad 
av lokaler är svåra för föreningarna att själva göra något åt, då de allra flesta hyr lokaler från 
kommunala eller privata hyresvärdar.  

Kontakter och forum

I undersökningen efterfrågade deltagarna nätverk och forum med fokus på inkluderingsfrågor. 
De efterfrågade dels kontaktnät med andra föreningar, dels forum tillsammans med kommun, 
RF-SISU och andra relevanta aktörer. Man önskade även gemensamma utbildningar tillsammans 
med andra föreningar där man kan få stöd av personer eller aktörer som är duktiga på 
inkluderingsfrågor. 
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Samarbete
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Hur upplever du dialog, samarbete och stöd i relation 
till Kultur- och fritidsförvaltningen när det gäller 
inkluderingsfrågor?

En majoritet svarade att de inte har haft någon 
dialog med kommunen i dessa frågor. Många 
deltagare skrev att de inte upplever att det 
finns ett behov av en dialog kring dessa frågor 
eller att man inte visste att kommunen kunde 
hjälpa till. En del av deltagarna beskriver ett bra 
samarbete med kommunen, men inte specifikt 
i frågor som rör inkludering. Några  upplever 
samarbetet med kommunen som mindre bra 
då man inte anser att kommunen är insatt i 
föreningarnas behov eller förutsättningar. En 
deltagare föreslår specifika anslag för att arbeta 
med tillgänglighet och inkludering. 

Förutom samarbete med kommunen lyfter 
föreningarna fram andra viktiga samarbeten 
såsom RF-SISU, socialförvaltningen, Rädda barnen, 
IK EOS, Aktiv ungdom,  arbetsförmedlingen och 
olika  idrottsförbund. 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Inte alls bra 

 Vet inte 

41%

25%
17%

12%

5%
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Stämmer mycket väl Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet inte

Jag upplever att föreningen får tydliga riktlinjer från kommunen gällande 
frågor som handlar om inkludering

Jag vet vem inom kommunen vi ska höra av oss till om vi har frågor 
om inkludering

Jag upplever att vi får tydlig och relevant information om 
inkluderingsfrågor

Jag upplever att föreningen har möjlighet att påverka hur dialogen och 
samarbetet med kommunen ska se ut i de här frågorna

Stämmer mycket väl Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet inte

Stämmer mycket väl Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet inte

Stämmer mycket väl Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet inte

20% 42% 15% 22%

28% 30% 28% 14%

18% 39% 26% 17%

15% 39% 17% 29%
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Diskussion
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På frågan om vad inkluderingsarbete innebär för idrottsföreningar varierade deltagarnas svar. 
Föreningarna som deltog i undersökningen har alla olika förutsättningar. Några föreningar är 
mindre med få medlemmar och drivs enbart av ideella krafter, andra är större med många 
medlemmar och anställd personal. Eftersom förutsättningarna skiftar mellan olika föreningar 
kan det vara svårt att finna ett svar på frågan om vad inkluderingsarbete innebär och ska 
innebära för idrottsföreningar. 

Definitionen av, och förståelsen om vad inkluderingsarbete innebär skiftar dessutom bland 
deltagarna. För vissa handlar det om att arbeta efter principen om att alla är välkomna och inte 
stänga dörren för någon. För andra innebär inkluderingsarbetet att det finns skriva dokument 
såsom policys och handlingsplaner. Några deltagare menar att inkluderingsarbetet behöver 
förenklas och bli en naturlig del inom föreningens arbete på en daglig basis, andra menar 
att arbetet med inkludering handlar om att arbeta för en större samhällsförändring. En del 
deltagare ifrågasätter om inkluderingsarbete överhuvudtaget ska vara en del av den ordinarie 
verksamheten,  eller om det är något man väljer att arbeta med utöver denna.

Hur kommer det sig att deltagarna i den här undersökningen svarar så olika på vad 
inkluderingsarbete är och hur man kan eller bör arbeta med detta? En grund som alla föreningar 
ska stå på är såklart lagar, som exempelvis diskrimineringslagen och barnkonventionen. Vissa 
föreningar tillhör förbund med egna policy-, eller värdegrundsdokument, andra har det som 
motkrav från bidragsgivare. Men frågan om vilka krav som finns på idrottsföreningar att ägna 
sig åt inkluderingsarbete, vad som är tillräckliga insatser eller hur arbetet ska genomföras finns 
det ingen gemensam förståelse för. Det blir upp till varje förening att själv bestämma hur man 
definierar inkludering och hur arbetet ska se ut. 

Detta ställer krav på föreningen att ha tillräckliga kunskaper för att genomföra arbetet, tid att 
avsätta till utbildning, planering och genomförande, samt ekonomiska resurser som arbetet 
medför. Det förutsätter också att det finns ett intresse för inkluderingsfrågor och att de blir 
prioriterade av föreningen. 

Vilka är våra förväntningar?
För att undersöka vad ett inkluderingsarbete kan innebära är det också viktigt att undersöka 
vilka förväntningar som kan eller bör ställas på föreningarna. Frågan måste förstås utifrån en 
rad olika variabler som kan utgöra hinder för ett sådant arbete. 

Det första handlar om olika förutsättningar som påverkar föreningarnas möjlighet att arbeta 
med frågorna. Hur mycket tid som är möjlig att lägga på inkluderingsarbete eller hur mycket 
utrymme frågorna kan varierar beroende på föreningens resurser, så som ekonomiska- och 
personalresurser. Det andra handlar om olika kunskapsnivåer som finns inom föreningen. 
I en förening där inkluderingsfrågor känns komplicerade och krångliga blir det svårt att 
implementera frågorna i föreningens dagliga arbete. Det tredje handlar om motstånd inom 
föreningen. I undersökningen berättade deltagarna att motståndet mot att arbeta med 
inkluderingsfrågor bestod av bristande resurser, men även av att frågorna inte ansågs vara 
en viktig och prioriterad del av verksamheten. Beroende på vilka hinder och behov den 
enskilda föreningen möter behöver insatser och resurser alltså anpassas för att möjliggöra 
inkluderingsarbetet. 
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I undersökningen lade en majoritet av deltagarna fokus på att inkludering innebar 
att välkomna personer av olika bakgrunder in i föreningen, men få fokuserade på ett 
systematiskt inkluderingsarbete inom föreningen. Arbetet med inkludering pågår inte 
bara på planen eller i träningslokalen. Det pågår även i styrelserum, i omklädningsrum, 
på matcher och på möten. Det blir därför viktigt att identifiera vilka förväntningar som 
finns på inkludering i olika rum. Inkluderingsarbetet i styrelserummen kan exempelvis 
handla om att gå igenom föreningens styrdokument, i omklädningsrummet handlar det 
kanske om att arbeta med en schysst och inkluderande jargong, och i träningslokalen om 
att det fysiska rummet är tillgänglig för alla. Förväntningarna på arbetet med inkludering 
kan alltså variera beroende på var i föreningen vi befinner oss. 

En viktig aspekt när det gäller arbetet med inkludering är vem eller vilka som bär 
ansvaret för att arbeta med frågorna. En förväntning är ofta att arbetet ska bedrivas av 
personer som brinner för frågorna. I undersökningen berättade många av deltagarna att 
arbetet med inkluderingsfrågor ofta drivs av eldsjälar inom föreningen. I några av de fall 
då deltagarna upplevde att det inte fanns något arbete med frågorna inom föreningen 
förklarades detta med att det inte fanns någon person med intresse för det. På frågan 
om vad man ansåg sig behöva för att kunna arbeta med inkludering blev svaret ofta ”fler 
personer som är intresserade”. Det finns alltså i flera fall en förväntan inom föreningarna 
att enskilda individer ska axla frågan om inkludering. 

Undanröja hinder och tillmötesgå behov

Då möjligheter, behov och hinder ser olika ut för olika föreningar kan inkluderingsarbetet 
och förväntningarna på detta komma att se olika ut. För att tillmötesgå föreningarnas 
behov och bidra med de verktyg som behövs är det väsentligt att insatser och resurser 
anpassas utifrån olika föreningars förutsättningar. Samtidigt är det viktigt med en 
gemensam förståelse av vad inkludering är, varför det är viktigt och hur man kan arbeta 
med det på föreningsnivå. 

Att identifiera insatser och definiera hur ett inkluderingsarbete ska genomföras måste 
också ske i samverkan mellan idrottsföreningar som kan genomföra arbetet och aktörer 
som kan underlätta arbetet så att alla, oavsett bakgrund ska kunna delta på lika villkor 
inom idrotten.
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Slutsatser
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34

Den första, och kanske viktigaste frågan, handlar om att tydliggöra vad 
inkluderingsarbete innebär idrottsföreningar. Detta dels för att underlätta 
föreningarnas arbete, dels för att aktörer som ger stöd till föreningarna ska kunna 
anpassa sina stöd i förhållande till detta. 

Om det finns riktlinjer eller krav på inkluderingsarbete bör det vara tydligt vad 
som förväntas av föreningarna. Lika viktigt är också att det finns stöd som gör 
att föreningarna kan uppnå riktlinjerna eller kraven som ställs på dem. Stöd och 
riktlinjer måste alltså stå i relation till varandra. 

• Föreningar har väldigt ofta fler än en värdegrund och flera riktlinjer att förhålla 
sig till. Idrottsförbund, bidragsgivare och kommuner har allt som oftast riktlinjer 
som behandlar inkludering på olika sätt. Föreningen kan dessutom själv ha en 
egen värdegrund att förhålla sig till. Undersök vad föreningarna redan behöver 
förhålla sig till och arbeta mot en samsyn av inkluderingsarbetet. 
 
• Tydliggör inte bara vad som ska göras utan även varför. Tydliga incitament gör 
att eventuellt motstånd inom föreningen kan mötas. 

• Var tydlig om det finns riktlinjer eller krav som förändras beroende på föreningars 
verksamheter. Finns det exempelvis samma riktlinjer för dem som har barn- och 
ungdomsverksamhet och de föreningar som enbart arbetar med vuxna? Finns 
det andra förväntningar om en förening är större eller mindre? 

Många arbetar utifrån riktlinjer och värdegrundsarbete snarare än att ställa krav 
på att eller hur idrottsföreningar ska arbeta med inkludering. I vissa kontexter 
finns dock krav på föreningar att arbeta med inkluderingsfrågor. Det kan vara 
krav som finns inom föreningen, exempelvis att alla ska följa värdegrunds- eller 
policydokument. Det kan också finnas krav från externa aktörer, exempelvis 
bidragsgivare. Det är viktigt att tydliggöra vad som är ett krav, exempelvis att följa 
lagar så som diskrimineringslagen och barnkonventionen, och vad som inte är 
krav.

• Var tydlig med vad som är krav och vad som inte är det. 

• Skapa tydliga arbetssätt och ramar för hur arbetet ska följas eller redovisas.

• Krav måste alltid stå i förhållande till relevanta stöd för att vara effektiva.

I den här undersökningen har representanter från olika idrottsföreningar berättat om deras 
arbete med inkluderingsfrågor. Deltagarna har också lyft tankar, hinder och behov i dessa 
frågor. I undersökningen har även representanter från kommuner och företrädare från 
riksidrottsförbundet medverkat. Slutsatserna i den här rapporten utgår från de berättelser och  
erfarenheter som deltagarna lyft i undersökningens olika delar. 
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Ett viktigt verktyg för att möjliggöra idrottsföreningars inkluderingsarbete är 
ekonomiska bidrag. Det kan därför vara bra för kommuner och andra bidragsgivare 
att se över sitt bidragssystem så att dessa underlättar idrottsföreningars arbete 
med inkludering.

• Se över bidragsystemet: Vilka bidrag finns att söka idag som kan underlätta 
föreningars arbete med inkluderingsfrågor? Hur är bidragen utformade? Finns 
det för många eller för få bidrag? Finns det riktade stöd eller generella? Finns det 
pengar att söka för att tillgänglighetsanpassa lokaler? Finns det stöd att söka för 
utbildning eller fortbildningar?

En förutsättning för att skapa inkludering är att det finns tillräcklig och relevant 
kunskap och information om inkluderingsfrågor. Kunskapen bör finnas inom 
föreningen på olika nivåer: i styrelserummen, på träningen, i omklädningsrummen 
och andra relevanta rum inom föreningen. Det är viktigt att kunskap blir en ”hela 
föreningen ansats”. Lika viktigt är det att aktörer som ger stöd, ställer krav eller 
utarbetar riktlinjer för föreningarna har relevant information inom sin organisation. 
Något som deltagarna i undersökningen efterfrågar är bland annat lättillgänglig 
information där en kan få en översikt över utbildningar och material.

• Vid behov gör en kartläggning inom föreningen/aktören om vilken kunskap som 
finns och vilken kunskap som behövs.

• Gör en tydlig plan för hur kunskapen ska tillskansas av föreningen/ aktören och 
vilka som ansvarar för planen. Ett förslag är att göra ett årshjul där kunskap, men 
även andra faktorer i inkluderingsarbetet, kan ingå. 

• För stödjande aktörer, exempelvis kommuner, kan det vara bra att skapa ett 
forum där föreningar på ett lättillgängligt sätt kan ta del av relevant information. 
Ett förslag är att skapa en sida på kommunens hemsida med ett årshjul över 
utbildningar, träffar och material. Kom ihåg att inkludera relevanta aktörer så som 
exempelvis RF-SISU som har en mängd material att tillgå! 

• Skapa en checklista över saker som ska eller bör finnas på plats för att föreningen 
ska kunna arbeta med inkluderingsfrågor. Kom ihåg att vara tydlig vad som är 
krav och vad som inte är det!
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• Se över kunskapen inom forumet. Finns det tillräcklig och relevant kunskap? 

• Om det redan finns ett forum, kan inkludering läggas till som en punkt på 
agendan? 

Förändring är viktigt, men förändring tar tid. Arbetet med inkludering är ett brett 
och stort arbete som egentligen aldrig tar slut. Kunskap behöver förnyas, arbete 
vidareutvecklas och revideras. Därför är det viktigt att komma ihåg att små steg 
ibland är väsentliga för att föra arbetet framåt. Att identifiera dessa steg är ett 
sätt att föra arbetet framåt. Ställ frågan ”vad är nästa steg som vi kan ta?”. På så 
sätt kan arbetet konkretiseras och en realistisk förändringspotential kan uppnås. 
Det viktigt att föra arbetet framåt, men förändring måste också växa fram. 

36

5
Forum kan vara ett bra verktyg för att skapa dialog kring hinder och behov i 
föreningarnas arbete. Det är även ett bra verktyg för att arbeta med samverkan 
mellan stödjande aktörer och mellan olika föreningar. Se över vilka forum som 
redan finns där frågor som berör inkludering kan diskuteras. Finns inget sådant 
forum i nuläget kan det vara en god idé att skapa ett sådant.

6
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Kvinnojouren Lund, 2021
Författare Annelie Danielsson

Via projektet Alla får plats!
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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: 0417-181 17
Mobil: 070-995 81 17

Diarienummer: KFN 2021/4

Datum 10 augusti 2021

Delegeringsbeslut juni och juli 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut för juni 
och juli 2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:

1. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Utbetalda bidrag till Studieförbunden.

2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Beviljat bidrag till stärkta bibliotek 
från Statens kulturråd.

3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Beviljat bidrag till inköp av litteratur 
till folk- och skolbibliotek från Statens kulturråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-08-10.

Skrivelse bidrag studieförbund kommuner och regioner, handlingsid: Kfn 2021.376.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid
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2021-06-15 

Dnr 23, u2021, 6/ds  

 

 

Till Sveriges regioner och kommuner 

 

 

Skrivelse angående bidragen till studieförbunden 

De kommunala och regionala bidragen till studieförbunden är, vid sidan om 

statsbidraget, mycket viktiga för studieförbundens möjlighet att driva lokal 

verksamhet. Studieförbunden i samverkan ser mycket goda skäl för kommuner och 

regioner att ge ekonomiskt stöd till studieförbundens verksamhet eftersom den 

betyder mycket för invånarna samt för ortens och regionens utveckling.  

De tio studieförbunden följer de omfattande och strikta statsbidragsvillkor som 

Folkbildningsrådet beslutat.1 Villkoren har växt fram över tid och anger vilken typ av 

verksamhet som kan få del av statsbidraget med klart angivna begränsningar.  

Villkoren innefattar riktlinjer för uppföljning och kvalitetsarbete, krav på 

dokumentation, rapportering, redovisning samt studieförbundens ansvar för 

internkontroll. Folkbildningsrådets villkor grundar sig på statens fyra syften med 

stöd till folkbildningen, vilka är att: 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

 

1 https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/statsbidrag-
studieforbund/2020/statsbidragsvillkor-stfb-2021_webb.pdf 

130



2 
 

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället, och 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

En viktig grundsats är att folkbildningsverksamheten ska vara fri, frivillig och 

deltagarstyrd. 

Teman som tro och livsåskådning eller politiska studier är vanliga inom 

folkbildningen i Sverige. I studiecirklar ligger fokus på det gemensamma lärandet, 

tillsammans utforskar deltagarna nya kunskaper i en mängd olika ämnen inklusive 

politik och religion. Vad som däremot inte räknas som folkbildningsverksamhet är 

utövande av religion eller politik. Detta framgår av Folkbildningsrådets 

statsbidragsvillkor. Det vore djupt oroande för ett fritt civilsamhälle om offentliga 

myndigheter lade begränsningar som förhindrar studier inom ämnen kopplade till 

politik eller religion.  

Studieförbunden uppmanar kommuner och regioner att fördela bidraget 

i linje med Folkbildningsrådets gällande fördelningsmodell och villkor. 

För det första skapas då förutsättningar för kommun, region och stat att dra åt 

samma i stället för olika håll i relation till studieförbundens verksamhet. För det 

andra blir administrationen i studieförbunden kring det offentliga stödet enklare och 

mer resurseffektiv om alla kommuner och regioner följer samma modell, jämfört med 

om alla har olika modeller. På så sätt kan mer resurser gå direkt till folkbildning och 

mindre till administration.  

När kommuner och regioner följer Folkbildningsrådets fördelningsmodell bidrar de 

till en förutsägbar och långsiktig finansiering som ger stabila förutsättningar för 

studieförbunden. Riktade bidrag som omprövas på årsbasis innebär svårigheter för 

studieförbunden att långsiktigt planera sin verksamhet, att ha egen fast anställd 

personal och egna verksamhetslokaler. Det påverkar i sin tur studieförbundens 

förmåga att driva folkbildning med hög kvalitet som gör skillnad i människors liv. 

 

Studieförbunden i samverkan 

 

 

Ann-Katrin Persson    David Samuelsson 
Ordförande     Generalsekreterare 
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