
Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Tisdagen den 28 september 2021 kl. 14.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 2 - 9
4 Ekonomisk uppföljning delårsbokslut 2 januari-

augusti 2021
2021/29 10 - 20

5 Uppföljning internkontrollplan 2021 - sårbart 
ledarskap

2020/38 21 - 27

6 Uppföljning internkontrollplan 2021 - kommunen 
betalar ut felaktigt föreningsbidrag

2020/38 28 - 33

7 Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region 
Skåne

2021/35 34 - 60

8 Medborgarinitiativ - Utegym i Onslunda 2021/37 61 - 63
9 Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla 2021/38 64 - 68

Alexander Verweij Svensson (M) Johanna Kandell
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon: 070-995 83 30 Johanna Kandell
E-post: kommun@tomelilla.se

1



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 24 augusti 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
09-28

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

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

- Vision för Tomelilla kommun

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-08-24.

Vision för Tomelilla kommun (slutlig version), handlingsid: Kfn 2021.427.
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Vision för Tomelilla kommun
Bakgrund

Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande år. Med anledning av 
det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt 
innevarande år och har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog 
om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i kommunfullmäktige, med dels 
en bakgrundsbeskrivning om vad som kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de 
olika förslag till vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. Därefter har 
ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision skett i förvaltningsledningen.

Så här har vi arbetat

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett antal företag och 
enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision och vilka viktiga beståndsdelar de 
tycker den kan bestå av, vad de ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de 
agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar i 
arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds styrka och särart. 

Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen geografisk varumärkesprofil som fokuserar på 
tre huvudrubriker, det kreativa, goda och naturliga Tomelilla. Det geografiska varumärket har tagit 
sitt avstamp i en passion för Tomelilla där vi på bred basis också utanför kommunen och i 
enkätform undersökt hur bilden av Tomelilla ser ut. Erfarenhet visar att bilden av en plats spelar 
roll, inte bara för stoltheten hos de som bor där, utan också för utvecklingsmöjligheterna hos 
företag, invånare och organisationer. Därför har detta breda underlag också ingått som ett 
bakgrundsmaterial i framtagandet av visionsförslaget.

Vi har via Sifos årliga målgruppsundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av ca 
45 000 personer per år, lärt oss om underliggande strukturer och segment kring hur befolkning i 
vårt område ser på sig själva och sin bygd. Undersökningen bygger på ett antal värderingar och 
påståenden som delar in Sveriges befolkning i olika segment genom beräkning av hur individer i 
de olika positionerna särskiljer sig eller liknar varandra avseende värderingar. Syftet var att bättre 
kunna förstå människors drivkrafter och motiv. Av undersökningen kan man utkristallisera två 
viktiga områden som kännetecknas av medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Under 
dessa båda rubriker finns drivkrafter som rättvisa och jämlikhet, öppenhet och tolerans, konst och 
kultur, delaktighet och gemenskap, ansvar och plikt, kunskap och engagemang, familj och 
solidaritet, hemkär och lojal, kontinuitet och tradition.
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Många organisationer utarbetar sitt visionsarbete utifrån klassiska kriterier som andel kvinnor och 
män, andel villaägare, socioekonomiska faktorer, storstads- eller landsbygdsbor etc. Det behöver 
inte vara fel, så länge det leder till ökad utveckling. Vi har valt ett bredare anslag och vill arbeta 
med en vision som uttrycker både särart och utveckling samtidigt som den tar sin utgångspunkt i 
det lokala, kulturella och historiska i vår kommun, därför har det varit viktigt att göra ett avstamp i 
dessa dimensioner.

Hur ska en vision utformas

Visionen ska vara en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med begreppet 
”banbrytande” är att den ska fokusera på ett önskvärt läge som ger energi åt framtida arbetsformer 
och mål att sträva mot. Den ska sikta långt fram och mot en eftersträvansvärd utveckling av vår 
särart. Samtidigt kan vi också styra med hjälp av vår vision och den underlättar vårt 
beslutsfattande. 

Visionen ska alltså handla om ett framtida tillstånd som vi när vi tänker, utreder och beslutar 
framåt tar med oss i arbetet, fördelat per styrelse-, nämnds- och verksamhetsområde. Vi sätter helt 
enkelt in visionen i ett sammanhang för att undvika att vi ser enskilda händelser och mål separat, 
utan också ser visionen så att det blir en kontinuitet i vår väg mot målen. Då blir också vägen dit 
mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.
Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det 
dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. När vi i framtiden i samband med våra 
tertialuppföljningar berättar om hur arbetet fortlöper och alla vet hur det går i arbetet mot visionen, 
hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra, ökar motivationen att fortsätta.

Grundprincipen är att göra det enkelt och integrerat i våra verksamhetssystem. Och egentligen är 
skillnaden inte så stor mot hur vi tänker privat – vilka drömmar har vi, hur vill vi leva om några 
år? 

Sammanfattningsvis ska en vision;

 Visa vägen framåt.
 Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid.
 Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör kommunen unik.
 Vara engagerande, stimulerande och motiverande för kommunen, dess näringsliv och

besökare.
 Gärna tas fram av och i samverkan med nyckelpersoner, såväl internt som externt,

eftersom visionen ska spegla organisationens själ och utvecklingspotential.
 Fungera både internt och externt.
 Inte vara så allmän, att den kunnat skrivas av eller fungera hos flera/flertalet kommuner.
 Vara kortfattad men inte vag.
 Vara tydlig och begriplig.
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 Vara ett destillat av – och lyfta fram – en nedbrytningsbar idé om kommunens utveckling,
alltså idén om hur tjänster, produkter, tillväxt, livskvalitet m.m. kan förbättras.

 Kunna motivera.

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

Är vi i fas med vår omvärld och trendspanar vi bra?

Utvecklingstakten i dagens samhälle är hög och när det handlar om utveckling stöter vi ofta på 
ordet trend. Förvaltningen har valt att tolka kärnan i trendbegreppet som "förändring" eller hur 
samhället förändrar sig över tid. Det kan handla om mode, mat, kultur, design m.m. Men också om 
politik och ekonomi. Vissa av förändringarna blir bestående, medan andra är mera övergående och 
flyktiga. 

För att se en trend behöver vi ha en förmåga att förstå historien, beskriva vår nutid och bygga 
scenarion och se möjligheter för framtiden. Vi behöver hänga med och vara en del av vår samtid 
utifrån vad vi exempelvis;

 läst - informationsflödet idag är stort; det gäller därför att hitta de medier, tidningar,
magasin, bloggar och hemsidor som bevakar området/områdena man är intresserad av att
följa.

 sett och lyssnat till - på radio, på TV, föreläsningar etc.
 upplevt då vi reser - nya intryck och nya upplevelser gör det möjligt att se skillnader.
 frågat – genom ett brett enkätarbete och genom dialog med ett urval av invånare och

företag.

Vårt visionsarbete tar sin utgångspunkt ur Tomelillas historiska styrkor som kreativitet, dess 
näringar och kulturer. Det blir ganska tydligt att det finns en andel människor som söker sig till det 
hållbara, det gröna och till det kreativa. Det är alltså inom dess områden vi uppfattat att 
kommunens framtida vision bör ligga, samtidigt som den bör uttala en ambition om särart, spets 
och utveckling. 

Det blir också tydligt att den styrka och innovationskraft vi har inom vårt ganska mångfacetterade 
näringsliv och i de gröna näringarna förstärks av allt det som numera produceras och skrivs 
omkring hållbarhet, de agrara näringarna och den kreativitet som behövs i framtidens tillväxt- och 
bildningssamhälle. 

I det läge världen i skrivande stund är i, med en global pandemi, går det inte undvika att reflektera 
över vad framtiden kommer att innehålla då vi tagit oss ut på andra sidan. Vi har redan sett många 
områden där vi ”levlat” upp fortare än vad som troligen annars skulle ha skett. Gymnasieskolornas 
undervisningsform är ett exempel på en enormt snabb omställningsprocess som ur det offentligas 
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perspektiv skulle kunna liknas vid andra samhällsprocesser och förändrade strukturer vi sett 
utanför offentlig sektor, exv AirBnbs, Teslas, GretaThunbergs och Me Too-rörelsernas snabba 
uppkomst och utveckling. 

Det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer att lära oss att på samma sätt ställa om och 
utveckla våra verksamheter i andra former och annat tempo än de traditionella, ett slags nytt 
folkbildningsperspektiv. Inte nödvändigtvis i de strukturer vi under efterkrigsåren såg 
folkbildningen utvecklas, däremot lärandet och folkbildningen som sådan, men på nya arenor som 
troligen kommer vara både digitala och innovativa i olika former acceleratorer. Om vi tillåter oss 
att för en stund vara lite mer visionära vore det oerhört spännande att reflektera över vad som 
skulle hända med våra barn och ungdomars syn på sin hemkommun om de under den närmaste 10-
årsperioden aktivt med ordinarie utbildningsmål som grund dessutom konsekvent tog sitt avstamp 
i visionen Tomelilla 2030?

Vision och slogans

Många organisationer och företag blandar ihop slogans med vision, det är inte samma sak. 

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

Vision, ledarskap och implementering

Allt mer behövs ledare som är både pedagoger och retoriker, som kan presentera visionen så att 
folk begriper den och känner att den är viktig. Det är som regel lättare att styra organisationer 
utifrån siffror än utifrån begrepp. Men en formulering, i det här fallet kommunens vision, kan säga 
mer än siffror samtidigt som den behöver vara lätt att komma ihåg och kortfattad. 

Alltför många organisationer har visioner som är floskler. Vanligast är kanske formuleringar i stil 
med att ”kunden/invånaren ska vara central” eller att ”man ska bli bäst”. I en kommuns 
grunduppdrag ligger redan att ha ett invånar-, besöks- och näringslivsfokus. Men en vision 
behöver vara mer specifik än så. Visionsbilden ska hjälpa både ledare och medarbetare att sortera i 
den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut. Sen 
har visionen en annan viktig funktion – att skapa kontinuitet. Då ser man också hur varje enskild 
händelse bildar en logisk händelsekedja så att man lättare kan välja bort det som inte är i linje med 
visionen och/eller våra mål. Den är alltså viktig för att undvika att upplevelsen av arbetet blir 
ryckigt – jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till?  

Ledare och chefer har det yttersta ansvaret för att visionen levandegörs. Idag är det mycket att ta 
hänsyn till hela tiden, så om ledare inte håller visionen levande, i sig och bland sina medarbetare, 
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är risken stor att vi fattar felaktiga beslut. Därför brukar man också tala om en vision som en 
symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation i organisationen kan du alltid ställa dig frågan 
om detta ligger i linje med vision och/eller mål och det vår politiska ledning uttalat? Är det 
strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet? 

Med andra ord – att arbeta med visionen innebär att arbeta med organisationskulturen, det är 
viktigt och får oss att arbeta åt samma håll.

Förslag om visionsmedel

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda avsätta 
visionsmedel med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att dessa ska rikta sig till de 
invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra 
Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som uppmuntrar en “testanda”, men 
också förverkligandet av visioner och drömmar i vår kommun. Visionsmedlen ska finnas för att vi 
tror att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot 
kommunens vision Tomelilla 2030. Från visionsmedlen kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr 
för sitt projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och utifrån hur nytt 
projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på 
ett eller flera behov som finns i kommunen. Ansökningarna om visionsmedel bör bedömas och 
beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och politiker i 
kommunen. Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat dokument, men 
ett förslag är att en del av visionsmedlen, kanske 10 tkr, går till ett stipendium för en ung 
människa med anknytning till Tomelilla som visat framfötterna inom forskning och har en idé i 
visionens anda.

Förslag till vision och devis

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

Devis

• Tomelilla på Österlen; en kreativ och hållbar bit av Skåne.
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Ekonomiska konsekvenser

Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs får sannolikt inga stora 
negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta 
med, inte minst ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent 
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att kommunen stöder och 
uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår 
kommun.

Barnperspektivet

Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det kan göras på flera 
olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida arbetsformer och projekt med sikte på 
visionen. Det är också viktigt att det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att 
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot Tomelilla 
2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur, 
även om man väljer att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända 
och/eller etablera sig i hemorten. 

Miljöperspektivet

Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och gröna näringarna och 
ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha på Agenda 2030 och miljömässig 
hållbarhet.
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Emelie Olsson 
Titel: Ekonom
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se

Diarienummer: KFN 2021/29

Datum 1 september 2021

Ekonomisk uppföljning delårsbokslut 2 
januari-augusti 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2021 
och lägger detsamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 500 000 kronor. 
Överskottet härleds bland annat till konsthallens verksamhet där de inte kunnat 
genomföra planerade utställningar och visningar på grund av pandemin. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att godkänna uppföljningen 
av den del av nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering 
och granskningen visar att de rutiner som finns har följts.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emelie Olsson, 2021-09-01.

Ekonomisk uppföljning delårsbokslut 2 januari-augusti 2021, handlingsid: Kfn 
2021.479.
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Kultur och fritid

Emelie Olsson

Ekonom

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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DELÅRSRAPPORT 2
Kultur- och fritidsnämnden

12



Delårsrapport 2 januari-augusti 2021 1

Delårsrapport jan-aug 2021
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-08-31    Organisation: Kultur- och fritidsnämnden    

Innehåll
Förvaltningsberättelse ........................................................................................................................2

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ..................................................2
Vad säger brukarna, barnen, eleverna?....................................................................................2

Verksamhetsanalyser ..........................................................................................................................3
Kultur- och fritidsnämnden..........................................................................................................3

Ansvarsområde ...........................................................................................................................3
Väsentliga händelser...................................................................................................................3
Verksamhetsuppföljning ...........................................................................................................4
Måluppföljning ...........................................................................................................................6
Ekonomi ......................................................................................................................................7
Framtid.........................................................................................................................................7

13
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Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Vad säger brukarna, barnen, eleverna?
Kultur och fritid har inte gjort någon specifik brukarundersökning under denna period. 
Däremot kommer det att vid arrangemangstillfällen göras enklare undersökningar vad 
besökarna tycker om arrangemangen och om det är något de saknar.

Våra verksamheter har i samband med sommarlovsaktiviteterna varit i dialog med barn och 
unga och hört om deras synpunkter gällande aktiviteterna.
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Verksamhetsanalyser

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Alexander Verweij Svensson (M)

Verksamhetschef: Niklas Sommelius

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

Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp.

 Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs- och handikappföreningar 
samt studieförbund.

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

 Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.

 Nationaldagen.

 Ceremoni för nya medborgare.

Väsentliga händelser
 Tomelilla blev första kommun i Skåne att ha alla sina bibliotek meröppna i och med 

att biblioteket i Tomelilla tätort har blivit meröppet.

 Utbetalning av 500 000 kronor i extra ekonomiskt stöd till föreningar vars 
verksamhet påverkats negativt av covid-19-pandemin.

 Arbetet med revidering av Tomelilla kommuns biblioteksplan 2022–2026 har 
påbörjats och kommer att behandlas av nämnden i november.

 Under första tertialet har ett stort antal arrangemang ställts in eller flyttats fram och 
en del arrangemang har kunnat genomföras digitalt på grund av covis-19-pandemin.

 Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har 
beslutats av kommunfullmäktige samt att det införs från och med aktivitetsåret 
2021.

 Stipendieutdelning; Sparbanken syds kompisstipendium (à 1000 kronor) tilldelades 
sex av kulturskolans elever.
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Verksamhetsuppföljning
Arbetet med revidering av biblioteksplanen har påbörjats och kommer att slutligen 
behandlas av nämnden i november efter att den varit på remiss till berörda nämnder.

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

De kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2021 och Tomelilla 
sommarmarknad den 22 juli 2021 ställdes in.

Utbetalning av extra ekonomiskt stöd på 500 000 kronor har beviljats till föreningar vars 
verksamhet påverkats negativt av pandemin.

Kulturskolan har beviljats ett utvecklingsbidrag på 604 800 kronor från kulturrådet.

Biblioteket har beviljats ett bidrag till stärkta bibliotek på 350 000 kronor från kulturrådet.

Kulturrådet har beviljat ett bidrag till inköp av litteratur.

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med magiska möten som tema och 
hade sin elevutställning under perioden den 8/5 - 6/6 i konsthallen samt i digital form.

Konsthallen har haft en utställning av Matts Leiderstam – Blicken och ögonkasten 19/6 – 
29/8. Matts Leiderstam arbetar främst med installation, fotografi och måleri. I sin 
utställning Blicken och ögonkasten på Tomelilla Konsthall kommer Leiderstam att visa ett 
antal större verk från de senaste tio åren.

Eleverna i årskurs 9 på Kastanjeskolan i Tomelilla har med utgångspunkt i fantasygenren 
under våren 2021 skapat masker där fantasytemat legat till grund för såväl skapande som 
uttryck. Maskerna har skapats med hjälp av olika material och tekniker, så som måleri och 
skulptur.

Under året har fritidsgården Sofftas verksamhet ställts om snabbt till att bedriva 
verksamheten till viss del utomhus.

Fritidsgården Soffta, kulturskolan, biblioteken, ungdomsgruppen och föreningar har 
tillsammans anordnat sommarlovsaktiviteter. Det har gjorts ett omfattande program med 
många olika aktiviteter och detta var möjligt då kommunen beviljades externt bidrag från 
Socialstyrelsen.

Uppföljningen visar att det har varit annorlunda att bedriva kulturverksamhet under den 
rådande pandemin, men att verksamheten har kunnat ställa om sin verksamhet till antingen 
digital verksamhet eller till verksamhet utomhus. Medarbetare har utmanat sig själva för att 
verkligen få verksamheten att fortsätta dock på ett annat sätt än tidigare.

Föreningslivet har givetvis också påverkats och där har extra medel beviljats, men även här 
har de behövt tänka nytt för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet främst för barn och 
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unga. Att säkerställa föreningsverksamhet för barn och unga även när skolor övergick till 
digital undervisning är enligt förvaltningens bedömning bra för barn och ungas välmående.

Under första delen av året har verksamheten arbetat med så kallade "öppna datakällor".

Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
Förvaltningen har initierat en dialog med nämnden om visionen och nämnden vill 
implementera den. Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra 
styrkor och möjligheter såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga.

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

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

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

Konsthallen bidrar bland annat genom det internationella artist-in-residence med att sätta 
Tomelilla på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på utställningar.

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

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

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
Aktiviteter i verksamhetsplanen för kultur och fritid.

Aktivitet -Göra medborgarundersökning om vad som efterfrågas (fråga brett ute i 
samhället).

Öppna – Vi vill inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. Vi har en 
hög servicenivå.

Aktivitet - Främja läsandet för barn.

Aktiva – Tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom 
läsning. Satsningen är inkluderande och stärker individen.
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Aktivitet - Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt 
”utanförskap”.

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

Intern kontroll
Kommunen drabbas av inbrott, stöld, vandalisering som påverkar verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 maj 2021 att godkänna uppföljningen av den 
del av nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering. 
Granskningen visar att de rutiner som finns har följts.

Uppdragsrapportering
Avrapportering av det tilläggsuppdrag som tilldelades i samband med tertialuppföljning 1, 
att utreda och presentera förslag till en Tomelillamodell för ungdomars ökade engagemang 
och deltagande i föreningslivsaktiviteter, kommer att ske under hösten 2021. 

Måluppföljning

Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

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

Delaktighet och egenmakt 
Antal besökare i kulturhuset ska öka.

Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Kulturhuset har varit delvis stängt under våren, man har 
sedan dess haft begränsningar på besöksantalet.

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

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

Ekonomi
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
Utfall 

jan-aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse
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aug 
2020

Intäkter 1833 1051 1007 951 -56

Kostnader -16302 -14759 -24226 -23670 556

Summa nettokostnader -14469 -13708 -23219 -22719 500

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-
aug 

2020

Utfall 
jan-aug 

2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Budget-
avvikelse

Kultur- och fritidsnämnd -114 -98 -226 -226 0

Kultur och fritid -1612 -1036 -2588 -2588 0

Fritidsverksamhet -2543 -2709 -3438 -3438 0

Fritidsgården -1768 -1625 -2899 -2899 0

Marknader -22 -10 -25 -50 -25

Allmän kultur -8410 -8230 -14043 -13518 525

Summa nettokostnader -14469 -13708 -23219 -22719 500

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. 
Överskottet härleds bland annat till konsthallens verksamhet där de inte kunnat genomföra 
planerade utställningar och visningar på grund av pandemin. Kulturskolan som inte haft 
verksamheten igång fullt ut prognostiserar ett underskott.

För perioden januari - augusti redovisar kultur- och fritidsnämnden ett överskott. 
Verksamheten har inte varit i full drift under våren då pandemin påverkat. Utställningar har 
varit inställda och därmed tillhörande transporter och uppsättningar. Kulturskolans 
verksamhet har haft stor personalomsättning och rekryteringsprocessen har varit svår, 
vilket har lett till en tidsfördröjning och därmed lägre personalkostnader.

Framtid
Kulturverksamhet handlar till viss del om att människor träffas och diskuterar eller 
betraktar eller genomför saker tillsammans. De som konsumerar kultur är till stor del äldre 
personer som i rådande pandemi har uppmanats att vara hemma eller ställa om sitt sociala 
liv. Det innebär att kulturen påverkas och nya sätt att få ut kultur kommer att krävas. Vår 
förhoppning är att vi har lärt oss nya metoder, verktyg, förhållningssätt och nyfikenhet på 
att arbeta på ett annat sätt med kultur. Kultur kan upplevas på så många sätt och inget sätt 
är fel. Förvaltningen hoppas att kulturen tar med sig detta när verksamheten återgår till en 
mer neutral nivå. Vi ska inte enbart göra som vi gjorde innan viruset fick fäste i våra 
kroppar och mindset.
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En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en idag 
utbudsbaserad verksamhet där kommunens tjänster först och främst produceras och 
erbjuds utifrån vad som passar kommunens perspektiv, till en efterfrågebaserad verksamhet 
där tjänsterna produceras när medborgarna vill att de ska produceras. Exempelvis 
meröppna bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie 
arbetstid utan under andra tidpunkter. Andra exempel är att erbjuder kommunen de 
tjänster/varor som medborgarna vill ha eller kan kommunen sluta erbjuda en viss tjänst för 
att istället erbjudan någon annan tjänst eller vara. För att veta det måste kommunen vara 
mer modig och nyfiken på vad medborgarna vill och tänker om sin kommun. En bättre 
medborgardialog är därför något som bör prövas och då inte bara inom 
kulturverksamheten utan även i andra verksamheter.

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

Biblioteken ska stå för integritet och kvalitet och ses som en garant för allas rätt till 
oförvanskad information. Bibliotekens värde har blivit mer synligt. Källkritik är ett område 
som bör få mer fokus och framför allt bland unga som kanske enbart får 
information/nyheter från sociala medier där algoritmerna styr så att konsumenten får mer 
av samma information utan hänsyn till fakta eller kunskap.

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

En annan utmaning är att ungdomsgården ska finnas på en plats där trygghet och 
identifikation och utsuddande av olika markörer möjliggör en gemenskap över åldrar. 
Ungdomsgården ska ha samma "status" som exempelvis deltagande i kulturskola eller 
föreningslivet. Ungdomsgårdens personal måste balansera mellan vuxenauktoritet och 
ungdomsperspektivet. Öppettider och utbud av aktiviteter måste alltid vara i fokus. För att 
kunna hitta på nya idéer krävs uppfinningsförmåga och resurser för att kunna förverkliga 
det. Även små saker som en ny projektor eller bordtennisbord kräver resurser i en stram 
ekonomisk verklighet.

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är 
beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för 
utställningar och för konstnärers medverkan.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: KFN 2020/38

Datum 7 september 2021

Uppföljning internkontrollplan 2021 – 
sårbart ledarskap

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens internkontrollplan som avser risk för sårbart ledarskap och lägger 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadschefen har i sin kontroll av internkontrollpunkten genomfört en 
enkät till fyra medarbetare under berörd enhetschef och har även intervjuat berörd 
chef. Utfallet av detta framgår av bilagan; Uppföljning internkontroll – ledarskap, 
handlingsid: Kfn 2021.480.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-07.

Uppföljning internkontrollplan 2021 – sårbart ledarskap, handlingsid: Kfn 2021.480.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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Uppföljning internkontrollplan 2021 – Kultur- och fritidsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning är att inte några särskilda åtgärder behöver göras utifrån den granskning som är genomförd.

Dokumentation av granskning

Granskning
Riskid 9

Risk Risk att med enbart en enhetschef blir det ett sårbart ledarskap

Kontrollmoment Hur leder man en verksamhet med 32 medarbetare?

Kontrollmetod Enkät och intervju

Omfattning/ avgränsning Enkätundersökning till fyra medarbetare samt samtal med berörd enhetschef. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

3 av 4 medarbetare har svarat på enkäten. Två personer anser att berörd enhetschef är mycket lite/lite tillgänglig medan en person 
anser att chefen är väldigt tillgänglig. Alla kommunicerar med enhetschefen via telefon/personligt, e-post eller via SMS, men främst 
de två första metoderna. 

Bedömningen är att det går att bedriva verksamheten genom att ha nära dialog med samordnare/koordinatorer. Ju närmare chefen 
är - desto fler frågor om detaljer uppkommer. Med den tillitsbaserade styrningen får medarbetare stor frihet att utföra sitt arbete i 
linje med de mål och krav som finns. Det är ett sårbart ledarskap på så sätt att vid oplanerad frånvaro finns få personer som kan 
fylla den rollen.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

I dagsläget gör samhällsbyggnadschefen bedömningen att det inte krävs några särskilda åtgärder, men att detta är en punkt som 
måste vara i fokus hela tiden i dialog mellan berörda personer. Däremot gör samhällsbyggnadschefen även bedömningen att 

23



samverkan mellan enhetschef och samordnare/koordinatorer bör intensifieras och möjligtvis formaliseras för att bland annat få en 
bättre diskussion och styrning av verksamheten.

Granskningstidpunkt Augusti/september

Utförd av Samhällsbyggnadschef
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen 
utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av 
granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

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

2 Att korrekt belopp är 
utbetalt och till rätt 
förening.

Stickprov av 
handlingar

En månad efter 
det att utbetalning 
har gjorts av 
föreningsbidrag.

Enhetschef Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd)

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

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

Observationer, intervju 
med personer i 
verksamheten (åtta 
stycken)

En gång per år 
(april)

Enhetschef Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd)

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

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

Genomgång av 
hemsidan.

En gång per år 
(september)

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

6 Hur leder man en 
verksamhet med 32 
medarbetare?

Intervju med berörd 
enhetschef samt fyra 
medarbetare

En gång per år 
(mars)

Verksamhetschef Direkt till nämnd Augusti (nämnd)

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

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.
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Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2020/38

Datum 9 september 2021

Uppföljning internkontrollplan 2021 – 
kommunen betalar ut felaktigt 
föreningsbidrag

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens internkontrollplan som avser risk för att kommunen betalar ut felaktigt 
föreningsbidrag och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritid har i sin kontroll av internkontrollpunkten genomfört kontroll av 
fem slumpvis utvalda föreningars utbetalda föreningsbidrag.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet
Inga konsekvenser

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-09-09.

Uppföljning internkontrollplan 2021 - kommunen betalar ut felaktigt 
föreningsbidrag, handlingsid: Kfn 2021.481.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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Uppföljning internkontrollplan 2021 – Kultur- och fritidsnämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende riskid 2 är att det inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida.
 

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

Granskning
Riskid 2 Kommunen betalar ut felaktigt föreningsbidrag

Risk Att kultur och fritid betalar ut fel bidrag till föreningarna, vilket kan leda till förtroendeskada för kommunen.

Åtgärd Kontrollerat att bidraget är korrekt uträknat och att rätt belopp är utbetalt och till rätt förening.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Kommunen har inte betalat ut felaktiga föreningsbidrag

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Genom att kontrollera fem slumpvis utvalda föreningars utbetalda föreningsbidrag.

Granskningstidpunkt 2021-08-25

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

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen 
utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av 
granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

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

2 Att korrekt belopp är 
utbetalt och till rätt 
förening.

Stickprov av 
handlingar

En månad efter 
det att utbetalning 
har gjorts av 
föreningsbidrag.

Enhetschef Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd)

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

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

Observationer, intervju 
med personer i 
verksamheten (åtta 
stycken)

En gång per år 
(april)

Enhetschef Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd)

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

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

Genomgång av 
hemsidan.

En gång per år 
(september)

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

6 Hur leder man en 
verksamhet med 32 
medarbetare?

Intervju med berörd 
enhetschef samt fyra 
medarbetare

En gång per år 
(mars)

Verksamhetschef Direkt till nämnd Augusti (nämnd)

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

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.
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Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Ros-Marie Stjernfeldt 
Titel: Enhetschef kultur och fritid
E-post: ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 17

Diarienummer: KFN 2021/35

Datum 13 september 2021

Förslag till yttrande - Regional 
biblioteksplan 2022–2025 för Region 
Skåne

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara remissen med förvaltningens förslag till 
yttrande att inte lämna några förslag till ändringar i föreliggande förslag till 
remissversion av Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne.

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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2 (2)

Enhetschef för kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden besvarar remissen enligt följande:
Förvaltningen har diskuterat den regionala biblioteksplanen tillsammans med övriga 
sösk-bibliotek (sydöstra Skåne) och kommit fram till att det inte finns något speciellt 
man önskar tillföra. 

Enhetschef för kultur och fritid föreslår därmed att kultur- och fritidsnämnden i 
Tomelilla kommun inte lämnar några förslag till ändringar i föreliggande förslag till 
remissversion av Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning i Tomelilla.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-09-13.

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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Kulturnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum  

1 (2)

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2021-06-28

§ 32 Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000204

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.

Protokollsanteckningar
Therese Borg (SD) och Per Gustafsson (SD) gör bifogad anteckning till
protokollet.

Sammanfattning
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt
antagen biblioteksplan. För Region Skånes del innebär det att planen ska
omfatta den biblioteksverksamhet som Region Skåne är huvudman för; regional
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Remissversionen av planen har
tagits fram på uppdrag av och i samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Yrkanden
Ordföranden Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Therese
Borg (SD) och Per Gustafsson (SD), att nämnden beslutar enligt beslutet ovan.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-24
2. Remissversion av Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne
3. Beslut framtagande av regional biblioteksplan (KN: 2020-POL000213)

________________________________________________________________

Vid protokollet
Josefine Ralsgård
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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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Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30  00

E-post: regionskane@sd.se | Hemsida: skane.sd.se

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. 
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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. 
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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. 

55



   

KORRIGERAD REMISSVERSION 

15 

 

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. 

  

59



   

KORRIGERAD REMISSVERSION 

19 

 

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, 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 2021/37

Datum 17 augusti 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Utegym i Onslunda

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 117/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Pernilla Allard har den 11 maj 2021 inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse:
”Jag och en kompis skulle jättegärna vilja ha ett utegym i Onslunda för att de hade 
varit väldigt mysigt nu i sommar!”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig enligt följande:
Utegym är en bra aktivitet oavsett pandemi eller inte. Som samhällsbyggnadschef 
tillika kulturchef anser jag att vore positivt med ett utegym i Onslunda. Det senaste 
utegymmet kostade cirka 500 000 kronor, så jag anser att det är en fråga för 
kommande investeringsberedning.
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Ekonomiska konsekvenser
Byggnationen har ekonomiska konsekvenser. Det senaste utegymmet kostade cirka 
500 000 kronor.

Barnperspektivet
All möjlighet för att stimulera rörelse, aktivitet och idrott är positivt utifrån ett 
barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Mindre påverkan på miljön.

Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-08-17.

Remiss – Ksau § 117/2021 Medborgarinitiativ – Utegym i Onslunda, handlingsid: 
Kfn 2021.375.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

62



Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 117 Dnr KS 2021/103

Medborgarinitiativ - Utegym i Onslunda

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

Ärendebeskrivning
Pernilla Allard har den 11 maj 2021 inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse:
”Jag och en kompis skulle jättegärna vilja ha ett utegym i Onslunda för att de hade 
varit väldigt mysigt nu i sommar!”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utegym i Onslunda, handlingsid: Ks 2021.1804.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070-995 81 34

Diarienummer: KFN 2021/38

Datum 2 september 2021

Förslag till yttrande - Medborgarinitiativ - 
Ishall i Tomelilla

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara 
medborgarinitiativet i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 (Ksau § 118/2021) 
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Timo Lahtinen, Ronny Hansson och Jörgen Lundgren har den 14 maj 2021 
inkommit med medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Under ett antal decennier har idéen om en ishall till sydöstra Skåne varit på tapeten 
och en naturlig och självklar placering skulle kunna vara vid 
Österlenhallen/Österlenbadet i Tomelilla.

I vintras såg vi vilket stort intresse det finns för vintersport och skridskor i synnerhet 
och då handlar det mycket om att ta tillvara detta intresse främst ur 
folkhälsosynpunkt, vilket är viktigt att tänka på i dessa Covid-19-tider.

Det finns många i närområdet, som redan idag ägnar sig åt issport, som t ex 
kälkhockey, där Tomelilla finns representerade i VM- och OS-sammanhang både 
med spelare och landslagstränare.
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Ur ett jämställdhetsperspektiv har tjejerna mycket liten tillgång till ishallarna i Skåne, 
vilket man skulle råda bot på i och med en ny ishall i Tomelilla, då man har möjlighet 
att styra upp tillgängliga tider för träning och tävling. Intresset är stort bland tjejerna! 
Det behövs minst ca 60 m x 30 m, för att få en bra isbana, men viktigt är också att 
tänka på läktarmöjligheterna.

Att bygga nytt ger en unik chans att bygga rätt ur tillgänglighets- och 
jämställdhetssynpunkt. En ishall ger också andra möjligheter, som den kan användas 
till, som t ex mäss-, konsert- och aktivitetshall. Detta är ett mycket bra tillfälle för 
vårt näringsliv att ställa sig positivt till med en ishall, även ur besöksnäringssynpunkt, 
där Tomelilla är stort. Ishallen ger också en unik möjlighet till samarbete mellan 
likasinnade föreningar, som t ex hockeyskola, konståkning.

Att ishallen skall placeras i Tomelilla känns för oss naturligt och då det är det bästa 
läget väster om Österlenbadet, för att använda anläggningarna energioptimalt, men 
även ur fastighetsskötselsynpunkt.

Som kommuninvånare ser vi det här projektet som genomförbart, då det handlar om 
att göra Tomelilla mer attraktivt ur utvecklingssynpunkt, där man kan bygga vidare 
på Österlenhallen/Österlenbadet med Kastanjeskolan och Folkhögskolan i dess 
närhet. Därför är det också viktigt att tänkta optimalt ur ekonomisk synvinkel. Hur 
ekonomiskt det att hålla en 100-miljonersanläggning stängd tre månader under 
sommaren, när man har planer på att renovera Välabadet för ca 15 miljoner kronor, 
för att detta ska vara öppet under åtta sommarveckor? I samband med att man 
bygger ishallen, är det ytterst lämpligt att utomhusdelen till Österlenbadet färdigställs. 
Därmed använder vi pengarna och fastigheterna optimalt.

Därför är vårt förslag, som engagerade kommuninvånare, att en ishall byggs i 
Tomelilla snarast.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
I takt med att Tomelilla växer befolkningsmässigt och vill öka sin attraktivitet kan det 
finns skäl att överväga en ishall för såväl våra medborgare som för personer i vårt 
närområde. Å andra sidan är det en stor investering för kommunen och framför allt 
en hög driftkostnad. 

Det finns olika typer av ishallar och det skiljer sig exempelvis i storlek, publikstorlek, 
spelnivå eller om anläggningen även ska gå att använda till andra arrangemang.

Som samhällsbyggnadschef och tillika kulturchef är jag och även förvaltningen 
positiv till en sådan byggnation, men det kräver en långsiktig investering och en väl 
avvägd plan för den årliga driftkostnaden i relation till andra behov av investeringar 
och behov av förstärkningar i såväl min verksamhet som hos mina kollegor.
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De kommuner som byggt nya ishallar det senaste åren gör investeringar som ligger 
mellan cirka 60–200 miljoner kronor och har en byggperiod på mellan 16–21 
månader. Dessa kommuner har lång erfarenhet av isidrott och samarbete med 
etablerade föreningar vars kunskap jag kan anta har varit med i kravspecifikationen 
av anläggningen. 

Byggnation av en ishall är en investering och medför en långsiktig driftskostnad och 
det är därför en fråga för kommande investeringsberedning.

Ekonomiska konsekvenser
Byggnation av en ishall är en investering och medför en långsiktig driftskostnad. Som 
framgår av mitt svar kommer de ekonomiska konsekvenserna vara beroende av vilka 
krav som ställs på anläggningen och vilken teknik som kommer att användas för att 
värma upp och kyla ner anläggningen.

Barnperspektivet
All möjlighet för att stimulera rörelse, aktivitet och idrott är positivt utifrån ett 
barnperspektiv.

Miljöperspektivet
Skapandet av anläggning har miljömässiga konsekvenser för själva marken och vilken 
typ av teknik och material som används.

Uppföljning
Vid byggnation tillkommer uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-09-02.

Remiss - Ksau §118/2021 Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla, handlingsid: Kfn 
2021.420.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

Ksau § 118 Dnr KS 2021/104

Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla

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

Ärendebeskrivning
Tomi Lahtinen, Ronny Hansson och Jörgen Lundgren har den 14 maj 2021 
inkommit med medborgarinitiativ med följande lydelse:
”Under ett antal decennier har idéen om en ishall till sydöstra Skåne varit på tapeten 
och en naturlig och självklar placering skulle kunna vara vid 
Österlenhallen/Österlenbadet i Tomelilla.

I vintras såg vi vilket stort intresse det finns för vintersport och skridskor i synnerhet 
och då handlar det mycket om att ta tillvara detta intresse främst ur 
folkhälsosynpunkt, vilket är viktigt att tänka på i dessa Covid-19-tider.

Det finns många i närområdet, som redan idag ägnar sig åt issport, som t ex 
kälkhockey, där Tomelilla finns representerade i VM- och OS-sammanhang både 
med spelare och landslagstränare.

Ur ett jämställdhetsperspektiv har tjejerna mycket liten tillgång till ishallarna i Skåne, 
vilket man skulle råda bot på i och med en ny ishall i Tomelilla, då man har möjlighet 
att styra upp tillgängliga tider för träning och tävling. Intresset är stort bland tjejerna! 
Det behövs minst ca 60 m x 30 m, för att få en bra isbana, men viktigt är också att 
tänka på läktarmöjligheterna.

Att bygga nytt ger en unik chans att bygga rätt ur tillgänglighets- och 
jämställdhetssynpunkt. En ishall ger också andra möjligheter, som den kan användas 
till, som t ex mäss-, konsert- och aktivitetshall. Detta är ett mycket bra tillfälle för 
vårt näringsliv att ställa sig positivt till med en ishall, även ur besöksnäringssynpunkt, 
där Tomelilla är stort. Ishallen ger också en unik möjlighet till samarbete mellan 
likasinnade föreningar, som t ex hockeyskola, konståkning.

Att ishallen skall placeras i Tomelilla känns för oss naturligt och då det är det bästa 
läget väster om Österlenbadet, för att använda anläggningarna energioptimalt, men 
även ur fastighetsskötselsynpunkt.

Som kommuninvånare ser vi det här projektet som genomförbart, då det handlar om 
att göra Tomelilla mer attraktivt ur utvecklingssynpunkt, där man kan bygga vidare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 juni 2021

Justerandes sign

§ 118 forts.

på Österlenhallen/Österlenbadet med Kastanjeskolan och Folkhögskolan i dess 
närhet. Därför är det också viktigt att tänkta optimalt ur ekonomisk synvinkel. Hur 
ekonomiskt det att hålla en 100-miljonersanläggning stängd tre månader under 
sommaren, när man har planer på att renovera Välabadet för ca 15 miljoner kronor, 
för att detta ska vara öppet under åtta sommarveckor? I samband med att man 
bygger ishallen, är det ytterst lämpligt att utomhusdelen till Österlenbadet färdigställs. 
Därmed använder vi pengarna och fastigheterna optimalt.

Därför är vårt förslag, som engagerade kommuninvånare, att en ishall byggs i 
Tomelilla snarast.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Ishall i Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.1809.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadsnämnden

Balanslistan/Patrik Månehall
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