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Datum 5 november 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
11-23

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
Konsthallens intendent Désirée Lennklo informerar om verksamheten.

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

- Mikaeli marknad 21oktober 2021

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

- Kommundagar på Kåseholm 18–19 oktober 2021
- Återkoppling från träff med Riksteaterföreningen
- Kultur- och fritidsnämnden gör kommunbesök
- Jullunch i samband med nästkommande sammanträde
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-05.

Kultur och fritid

Johanna Kandell

Nämndsekreterare

  

3



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

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

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Johanna Kandell 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se
Mobil: 070-995 83 30
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Datum 19 oktober 2021

Förslag till sammanträdesplan för kultur- 
och fritidsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 för kultur- 
och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hålla sammanträden den 18 januari, 15 
februari, 22 mars, 24 maj, 23 augusti, 27 september, 15 november och 6 december.

Ärendebeskrivning
Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och 
helgdagar. De lov- och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 
2022 är: sportlov 21–25 februari, påsklov 11–18 april, Kristi Himmelsfärdslov 
26–27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november. 
Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden även undvikas 
1–11 september.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är även fortsättningsvis planerade 
på tisdagar kl. 14.00 enligt följande:

- 18 januari
- 15 februari
- 22 mars
- 24 maj
- 23 augusti
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- 27 september
- 15 november
- 6 december.

Totalt planeras åtta kultur- och fritidsnämndssammanträden under 2022, vilket 
är samma antal som under 2021.

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider,
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. 

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende
ska bli akut på grund av dålig planering.

Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden har haft digitala sammanträden under större delen av 
2021 och därmed inte haft kostnader för förtäring, resor eller lokalbokning. Detta 
kan komma att ändras under 2022 då möjligheten att återigen sammanträda fysiskt 
finns, samt att kultur- och fritidsnämnden är positivt inställda till att träffas i fysisk 
form.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning
Ny sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden antas för varje kalenderår. Vid 
behov följs planen upp och kan förändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-10-19.
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Kultur och fritid

Johanna Kandell

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Sammanträdesplanen 2022/Patrik Månehall

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Kanslichef Johan Linander
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Förslag till Biblioteksplan för Tomelilla 
kommun 2022–2026

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, med handlingsid: Kfn 2021.535.

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa 
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
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Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret 
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda 
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 (Kfn § 41/2021) att 
uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till Biblioteksplan för Tomelilla 
kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens förslag till familjenämnden 
och vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för 
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har 
reviderats från tidigare version.

Yttrande från Familjenämnden
Medarbetare från familjenämndsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet av 
förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över densamma. 

Familjenämnden har lämnat förslag på redaktionella ändringar samt övrigt enligt 
bilaga: Fn § 108/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, 
handlingsid: Kfn 2021.527.

Yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
Medarbetare från vård- och omsorgsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet 
av förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över 
densamma. Den föreslagna biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och 
omfattning. 

Vård- och omsorgsnämndens målgrupper tillgodoses väl i den föreslagna 
biblioteksplanen. Fokusområdet tillgänglighet tillgodoser nämndens målgruppers 
behov gällande uppsökande verksamhet, tillgänglighet, den öppna verksamheten och 
att öka kunskapen om informationsteknik och därmed motverka digitalt utanförskap. 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen biblioteksplan enligt bilaga: 
Von § 70/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, 
handlingsid: Kfn 2021.509. 

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

Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-09-01.

Förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026_reviderad, handlingsid: 
Kfn 2021.535.

Fn § 108/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, 
handlingsid: Kfn 2021.527.

Von § 70/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, 
handlingsid: Kfn 2021.509.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt

Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

Familjenämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen
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Kultur och fritid

Biblioteksplan 

2022-2026

Tomelilla kommun
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FÖRORD

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

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

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

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

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

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

Till grund för planen ligger olika styrdokument som Tomelilla kommuns vision, 
värdegrund och strategiska målområde, bibliotekslagen, Unescos 
folkbiblioteksmanifest, barnkonventionen, Regions Skånes kulturplan (avsnitt 
biblioteksverksamhet), Tomelilla kommuns tillgänglighetsplan 2015-2018 samt 
medborgarundersökning (SCB: statistik, medborgarundersökning 2014). 
Till grund för biblioteksplanen ligger olika styrdokument såsom Tomelilla kommuns 
vision och övergripande strategiområden, Bibliotekslagen, Skollagen, Unescos 
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 
samt Barnkonventionen.

Biblioteksplanen är reviderad utifrån biblioteksplanen 2014-2016, (antagen i 
kommunfullmäktige 2013-11-16 KF§185/2013). Revision har skett av kultur och 
fritidsverksamheten samt av skolverksamheten och har behandlats av kultur- 
och fritidsnämnden samt i familjenämnden. 
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Biblioteksplanen är reviderad utifrån biblioteksplanen 2017–2021, (antagen av 
kommunstyrelsen 2017-11-15, § 204). Revision har skett av kultur- och 
fritidsverksamheten och av skolverksamheten samt vård och omsorg och har 
behandlats av kultur- och fritidsnämnden, familjenämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden.   
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OMVÄRLDSFAKTORER

Förutom den allmänna samhällsutvecklingen inom ekonomi och politik finns det ett 
flertal omvärldsfaktorer som har särskilt stor inverkan på biblioteksverksamheten. På 
relativt kort tid har samhället genomgått stora förändringar, från industrisamhälle till 
kunskaps- och informationssamhälle, men även från kommunikationssamhälle till 
upplevelsesamhälle. Globaliseringen ökar, samhället går mot ökad mångfald 
samtidigt som det också alltmer präglas av individens önskemål. Den enskilda 
människan vänder sig i allt högre hög utsträckning till biblioteket då det är den plats i 
samhället som alla kan vända sig till oavsett bakgrund, ekonomi, etnicitet m.m. 
Covid-19-pandemin har tillfälligt minskat globaliseringstrenden men samtidigt kraftigt 
bidragit till en ökad digitalisering.

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

Den medborgarundersökning som presenterades av SCB under hösten 2014 
visar på en del utvecklingsbehov i Tomelilla kommun där biblioteket kan 
medverka till förbättringar bland annat inom utbildning och 
fritidssysselsättning men också vad gäller information till medborgarna. 
Utbildningsmöjligheterna bedöms vara färre i Tomelilla i förhållande till de 
totalt 129 kommuner som deltog i undersökningen. Här fyller biblioteket en 
viktig funktion genom att verka för ett livslångt lärande och en stärkt digital 
delaktighet. Med den samlade kompetensen hos personalen, sina samlingar, 
sina IT-resurser och sin programverksamhet utgör biblioteket en viktig 
informations- och kunskapsresurs för medborgarna i kommunen. 

Likaså kan biblioteket – genom sin alltmer betydande funktion som mötesplats 
och upplevelsecentrum – medverka till förbättringar avseende det framkomna 
missnöjet i SCB:s undersökning vad gäller möjligheter till fritidssysselsättning. 
Till biblioteket är var och en välkommen att använda lokalen och 
biblioteksresurserna utifrån såväl egna behov som i interaktion med andra vid 
anordnade aktiviteter.

SCB:s medborgarundersökning visar även på att invånarna i Tomelilla 
upplever en brist på tillgång till kommunal information. Som neutral mötesplats 
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och kunskapscentrum kan biblioteket utgöra en arena där kommunala 
verksamheter kan presentera information som man vill nå ut med till 
medborgarna.

NULÄGE

Boende i och kring Tomelilla kommun har tillgång till folkbiblioteket som utgörs av 
huvudbibliotek i tätorten, samt filialer i Brösarp, Onslunda och Smedstorp. 
Huvudbiblioteket ligger i det centralt belägna kulturhuset och lokalerna är väl 
anpassade för verksamheten. Biblioteket samverkar i stor utsträckning med de övriga 
verksamheter som bedrivs i kulturhuset; konsthall, kulturskola, jazzarkiv och 
turistbyrå infopoint. Huvudbiblioteket har öppet 42 timmar i veckan. 
Huvudbiblioteket har bemannad öppettid 43 timmar i veckan och blir under våren 
2021 meröppet alla dagar mellan 08.00 och 21.00.

Filialerna är integrerade placerade i de kommunala byskolorna (F-6), vilka ligger 
centralt och tillgängligt i respektive by. Skolorna är den användargrupp som tenderar 
att använda filialbiblioteken i störst utsträckning. Filialbiblioteken har öppet 
förmiddagar och kvällar. Brösarp har öppet totalt 11 timmar/vecka medan 
Onslunda och Smedstorp har öppet totalt 8 timmar vardera per vecka. 
Smedstorps skola 110 elever, Onslunda skola 121 elever, Brösarps skola 84 
elever. Alla filialbibliotek har bemannad öppettid 9 timmar per vecka och har 
meröppet alla dagar mellan 07.00 och 21.00.

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

De kommunala skolbibliotekens bestånd ingår i folkbibliotekets datasystem. Inköp 
och gallring sköts huvudsakligen av i samarbete med folkbiblioteket. Beståndet på 
de kommunala skolbiblioteken är relativt uppdaterat, framförallt vad gäller 
skönlitteratur. Anslaget för medieinköp fastställs av respektive skolas rektor.

Kastanjeskolan är kommunens enda skola för år 7-9 skola. Skolans bibliotek är 
öppet 20 timmar/vecka, fördelat på tre dagar 32 timmar i veckan fördelat på 
veckans alla dagar. Skolbiblioteket bemannas av en biblioteksassistent. Under 
ht 2016 har Kastanjeskolan 377 elever. Kastanjeskolan är kommunens enda 7–9 
skola. Skolans bibliotek är öppet 32 timmar i veckan fördelat på veckans alla 
dagar. Skolbiblioteket bemannas av bibliotekarie under utbildning. Under vårterminen 
2021 hade Kastanjeskolan 362 elever.
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Byavångsskolan har öppet ca 17 timmar/vecka, fördelat på 3 dagar. Under ht 
2016 har Byavångsskolan 236 elever. Skolbiblioteket bemannas av en 
biblioteksassistent som arbetar 50%. Övrig tid utöver öppethållande i 
biblioteket läggs på läsfrämjande arbete i klasserna. Byavångsskolan är en F-6 
skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av bibliotekarie cirka 15 timmar 
per vecka, fördelat på två dagar. Under vårterminen 2021 hade Byavångsskolan 260 
elever.

Lindesborgsskolan har öppet hela skoldagen och är bemannat 16 timmar i 
veckan, fördelat på 5 dagar. Under ht 2016 har Lindesborgsskolan 334 elever. 
Skolbiblioteket bemannas av skolpersonal med avsatt tid för detta uppdrag. 
Lindesborgsskolan är en F-6 skola och har öppet hela skoldagen och bemannas av 
bibliotekarie cirka 20 timmar per vecka, fördelat på tre dagar. Under vårterminen 
2021 hade Lindesborgsskolan 320 elever.

Friskolor samt folkhögskola
Det finns en friskola i kommunen som bedriver F-6-verksamhet. Där finns ett 
obemannat skolbibliotek. Under 2016 - 2017 bygger skolan upp ett enklare 
biblioteksdatasystem för att administrera böcker, utlåning etc. Biblioteket är 
alltid tillgängligt för eleverna under skolans öppettider. Friskolan har genom 
avtal med folkbiblioteket tillgång till de aktiviteter som den läsfrämjande 
verksamheten innefattar. Friskolan drivs av Tryde friskolas ekonomiska 
förening. Under ht 2016 har Tryde friskola 138 elever. Det finns en friskola i 
kommunen som bedriver F-6-verksamhet. Skolbiblioteket är delvis bemannat. Skolan 
planerar ett enklare biblioteksdatorprogram för att administrera böcker och utlåning. 
Biblioteket är alltid tillgängligt för eleverna under skolans öppettider. Friskolan har 
genom avtal med folkbiblioteket tillgång till de aktiviteter som den läsfrämjande 
verksamheten innefattar. Friskolan drivs av Tryde friskolas ekonomiska förening. 
Under vårterminen 2021 hade Tryde friskola 154 elever.

I kommunen finns även en friskola för gymnasieelever, Bollerups 
naturbruksgymnasium. Biblioteket är bemannat delar under av dagen och har inga 
fasta öppettider. Tjänsten är en kombinerad specialpedagog/skolbibliotekarie-tjänst. 
Det biblioteksdatasystem som används är Dantek Bibliomatik. Huvudman för 
gymnasieskolan är Stiftelsen lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut 
Bollerup. Under ht 2016 har Bollerups naturbruksgymnasium 230 elever. Under 
vårterminen 2021 hade Bollerups naturbruksgymnasium cirka 250 elever.

Österlens folkhögskola har ett skolbibliotek som är bemannat en dag i veckan 
8.00-16.00. Bemanningen sköts av två lärare. Eleverna har tillgång till 
skolbiblioteket under alla tider på dygnet. Man använder ett eget datasystem. 
Skolans huvudman är Föreningen Österlens folkhögskola. Under ht 2016 har 
Österlens folkhögskola ca 300 elever. Österlens folkhögskola har ett skolbibliotek 
som är bemannat en dag i veckan på eftermiddagen. Skolans specialpedagog finns 
även tillgänglig i biblioteket. Deltagarna har tillgång till skolbiblioteket alla dagar i 
veckan. Skolan anordnar olika föreläsningar och framträdanden som är öppna för 
allmänheten några gånger varje år. Man använder ett eget datasystem. Skolans 
huvudman är föreningen Österlens folkhögskola. Under läsåret 20/21 har Österlens 
folkhögskola haft cirka 450 deltagare.
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TOMELILLAS VISION 

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

En kortare devis är kopplad till visionen:

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

VISION och VÄRDEGRUND

Tomelilla 2020
Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!
Tomelilla skall vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart 
samhälle för kommande generationer. Livskvalitet är nyckelbegreppet i vår vision och 
vår värdegrund.

Värdegrund

Tomelilla – livskvalitet i dialog – Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är 
en rättighet.

Tomelilla – livskvalitet för alla – Platsen att bo på där alla människor känner 
trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde.

Tomelilla – tillväxt för livskvalitet – Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, 
natur, företagsamhet och bostäder.

Tomelilla – livskvalitet med kreativitet och glädje – Platsen med en atmosfär som 
ger livslust.

BIBLIOTEKETS VISION 

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

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

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

VERKSAMHETSMÅL FÖR BIBLIOTEKET

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har 31 oktober 2016 för åren 2017 - 
2019 antagit målet: Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka. 

Kultur och fritidsnämnden har antagit dessa mål för 2022:

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

procent
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FOKUSOMRÅDEN 

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

Det tillgängliga biblioteket

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

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

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

Biblioteket arbetar med tillgänglighet på flera områden och särskild uppmärksamhet 
riktas mot personer med särskilda behov, samt personer med annat modersmål än 
svenska. Detta bland annat genom språkcaféverksamhet samt genom att 
erbjuda litteratur som är anpassad för dessa gruppers behov, till exempel i 
olika medieformer eller på olika språk. Detta bland annat genom att erbjuda 
anpassade medier samt litteratur på olika språk. I Tomelilla kommun finns 
uppskattningsvis ett 20-tal olika språk.

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

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

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

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

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

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

Tomelillas bibliotek samverkar med biblioteken i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och 
Skurup för att hålla en bra standard på de alltmer efterfrågade webb- och 
tekniktjänsterna. Dessa tjänster är övergripande och innefattar all verksamhet 
på biblioteket. gällande bland annat webb, medier och bibliotekssystem. Det är ett 
pågående och ständigt utvecklingsbart samarbete som gynnar medborgarna i de fem 
kommunerna.

Utvecklingsområden tillgänglighet

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

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

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

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

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

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

Filialer och meröppet 
Ett viktigt utvecklingsområde för biblioteksverksamheten är att införa 
meröppet vid kommunens biblioteksfilialer. Meröppet innebär att besökare kan 
använda biblioteken även under dagar när det inte finns personal på plats, 
liksom på kvällar och helger. Det ger en ökad tillgänglighet med bibehållen 
bemanning av biblioteken. Meröppna bibliotek samspelar med moderna 
levnadsvanor och utnyttjar effektivare en befintlig resurs och kan stärka 
bibliotekets roll i lokalsamhället. Meröppet kommer att innebära nya arbetssätt 
för personalen gentemot besökarna på filialerna.
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Barn och unga 

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

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

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Ett av bibliotekets 
uppdrag är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och 
unga i deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande. Att stärka berättelsen 
oavsett medieform eller språk är av stor vikt. Att kunna läsa och förstå en text är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället, varför det är av största vikt att 
erbjuda ett tillgänglighetsanpassat utbud som kommer alla till del. Till exempel 
erbjuds digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för låntagare 
med läshinder. strömmade och nedladdningsbara e-böcker, e-ljudböcker och 
talböcker för låntagare med läshinder samt användarutbildning för dessa tjänster.

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

Biblioteket samarbetar med verksamheter i kommunen som vänder sig till barn och 
unga men också till föräldrar. Biblioteket fungerar som social mötesplats för barn 
och unga och deras föräldrar. Biblioteket arbetar aktivt för att vara ett stöd åt 
dessa målgrupper i fråga om språkutveckling, det kan vara att visa vilka böcker 
som kan vara lämpliga beroende på ålder men det kan också vara av det mer 
interaktiva slaget att man får delta i en sångstund. I samarbete med BVC bjuds 
föräldragrupper in till biblioteket med sina barn. Biblioteket fungerar som en 
social mötesplats och arbetar aktivt för att vara ett stöd åt dessa målgrupper i fråga 
om språkutveckling.
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Biblioteket är en plats för möten mellan människan och ordet, mellan läsaren 
och boken, mellan nyfikenheten och kunskapen, mellan fantasi och verklighet. 
För att utvecklas som människa är det viktigt att du får uppleva med alla sinnen 
och att få vara delaktig och interagera med andra. Biblioteket, i samverkan med 
övriga verksamheter i kulturhuset, arbetar förutom med litteratur i alla former 
också med kulturuttryck som teater, musik, dans, film och konst. 

Utvecklingsområden för barn och unga

Barns fritid
Biblioteken ska hitta fler vägar för att nå barn och unga på deras fritid. Detta som en 
del i det läsfrämjande arbetet men även för att utveckla biblioteket som mötesplats 
för dessa grupper. Fördjupad samverkan ska ske med aktörer inom kommunen men 
också externt.

Integration
Biblioteket ska utveckla arbetet med mångspråkig litteratur i samråd med förskola 
och skola. Biblioteket ska också vidareutveckla integrationsarbetet genom aktiviteter 
inom programverksamheten.

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

SKOLBIBLIOTEKENS VISION
Skolbiblioteken ska främja lärande där eleven stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och mänskliga värden. Skolbiblioteken ska ge förutsättningar för elever att 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga. Elever ska utveckla en vilja att handla också för andras bästa samt 
visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv.

MÅL FÖR SKOLBIBLIOTEKEN

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

Utvecklingsområden för skolbiblioteken 

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

I Barn- och utbildnings IKT-plan står det att pedagogernas fokus ska ligga på 
ett förändrat arbetssätt som ger ett mer likvärdigt och elevaktivt arbetssätt 
genom gemensamma digitala samarbetsytor. Detta ska bland annat synas 
genom att ”informationsteknik och källkritik tas upp som en naturlig del i alla 
arbetsområden där det är aktuellt. Källkritik och informationssökning sker i 
samarbete med t.e.x skolbibliotekarien.” Detta är ännu en punkt där 
skolbibliotekarien bör delta i det pedagogiska arbetet. 
Skolbiblioteket ska vara ett stöd i arbetet med elevernas digitala kompetens. Arbetet 
kring MIK (medie- och informationskunnighet) ska i större utsträckning ske i 
samarbete med skolbibliotekarien. Informationsteknik och källkritik ska tas upp som 
en naturlig del i alla arbetsområden där det är aktuellt.
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UTVÄRDERING OCH REVIDERING

Planens giltighet 2017-2021 Planens giltighet 2022-2026
Biblioteksplanen ska i samverkan med kommunstyrelsens kultur- och fritidsnämnd, 
familjenämnd samt vård- och omsorgsnämnd utvärderas och revideras vart femte år. 
Verksamheten ska utarbeta handlingsplaner kopplade till utvecklingsområdena som 
årligen ska utvärderas och följas upp i verksamhetsberättelsen. 
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Bilagor och länkar

Tomelilla kommuns övergripande strategiområde

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

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

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

Regional kulturplan för Skåne 2021–2024
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/regional-kulturplan-for-
skane-2021-2024_final.pdf

Barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen   

I Tomelilla kommun är de övergripande strategiområdena hållbar tillväxt, 
delaktighet och egenmakt, barn och ungas utveckling, trygghet och hälsa. 
Hållbar tillväxt 

MÅLOMRÅDE 1:1
Tomelilla kommun ska arbeta för att öka människors möjlighet till egen försörjning och genom 
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aktiva satsningar förebygga framtida arbetslöshet. Sysselsättningen ska öka och samarbetet 
med näringslivet och våra grannkommuner ska förstärkas.

MÅLOMRÅDE 1:2
Alla kommunala verksamheter ska delta i arbetet med att stärka Tomelillas varumärke och 
medverka till att hela kommunen blir mer attraktiv för etableringar, besökare samt inflyttning.

MÅLOMRÅDE 1:3
För att långsiktigt bevara våra ekosystem samt minska påverkan på natur och människans 
hälsa ska bästa möjliga resursutnyttjande eftersträvas inom den kommunala verksamheten. 
Tomelilla kommun ska skapa möjlighet för att invånarna aktivt ska kunna delta i detta viktiga 
arbete.

MÅLOMRÅDE 1:4
Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar och varje generation ska bära sin del av 
kostnaden för våra välfärdssystem.

MÅLOMRÅDE 1:5
Väl fungerande kommunikationer och en utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för en 
bra vardag för alla. Tomelilla kommun ska aktivt arbeta för att utveckla infrastrukturen i hela 
Skåne för att kunna binda samman hela arbetsmarknadsområdet.

MÅLOMRÅDE 1:6
En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Tomelilla kommun ska kunna fortsätta 
att växa. Den kommunala verksamheten ska samverka med bostadsmarknadens aktörer för att 
underlätta att fler bostäder byggs.

Strategiområde 2

Delaktighet och egenmakt 

MÅLOMRÅDE 2:1
Individer, företag och föreningar ska vara nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet 
och service och det ska vara snabbt och enkelt för alla att komma i kontakt med kommunen. 
Tomelilla kommun ska aktivt arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag.

MÅLOMRÅDE 2:2
Invånarnas möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Tomelilla kommun ska stärka sin 
dialog med invånarna inför politiska beslut. Människors möjlighet att välja utförare av olika 
tjänster ska öka.

MÅLOMRÅDE 2:3
Människors ojämlika livsvillkor ska minska och särskilda insatser riktas mot landsbygdens 
utveckling.

MÅLOMRÅDE 2:4
Tomelilla kommun ska göras mer tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar.

MÅLOMRÅDE 2:5
Tomelilla kommun ska vara en professionell och kompetent organisation som attraherar och 
kan behålla duktiga medarbetare. Alla anställda ges möjlighet att växa i organisationen utifrån 
sina egna unika förutsättningar.

Strategiområde 3

Barn och ungas utveckling

MÅLOMRÅDE 3:1
Förskolan i Tomelilla kommun ska hålla hög kvalitet och förskoleplats ska erbjudas inom 
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skälig tid. Det ska vara en stimulerande och trygg plats för barnen.
MÅLOMRÅDE 3:2
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar för att klara minst godkända resultat i skolan 
och bli behöriga för gymnasiestudier.

MÅLOMRÅDE 3:3
Tomelilla kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Kommunen 
ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och kommunala bolag verka för att fler barn 
och ungdomar får en mer meningsfull fritid.

MÅLOMRÅDE 3:4
Barn och ungas välmående ska stärkas. Alla har rätt till en uppväxt utan att bli mobbad eller 
kränkt på något sätt. De som behöver extra stöd för sin utveckling ska få det och i den 
omfattning som krävs.

MÅLOMRÅDE 3:5
Barn och ungdomar ska tidigt och regelbundet få nödvändig kunskap om arbetsmarknaden 
och näringslivet för att underlätta framtida yrkesval. Tomelilla kommun ska erbjuda ferieplatser 
till unga mellan 16-17 år som inte själva kan ordna sommarjobb.

Strategiområde 4

Trygghet och hälsa

MÅLOMRÅDE 4:1
I Tomelilla kommun ska alla känna sig trygga och säkra. Den offentliga miljön har en 
betydande roll och ska vara estetiskt tilltalande, ren och fri från skadegörelse.

MÅLOMRÅDE 4:2
Tomelilla erbjuder en trygg och god omsorg för äldre och människor i behov av stöd. 
Möjligheterna för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka 
och kvaliteten på omsorgen ska höjas.

MÅLOMRÅDE 4:3
Tomelilla kommun ska stödja barn och unga och tillsammans med andra aktörer ska vi arbeta 
med att underlätta föräldraskapet. Kommunen ska sträva efter att ha en god kunskap om barns 
och ungas vardag.

MÅLOMRÅDE 4:4
Tomelilla kommun ska, i samverkan med andra aktörer, stödja förenings- och kulturlivet för en 
fortsatt positiv utveckling. Invånare och besökare ska vara nöjda med kultur- och 
fritidsutbudet.

MÅLOMRÅDE 4:5
Tomelilla kommun ska i samverkan med polis, föreningar och frivilligorganisationer aktivt 
motarbeta missbruk av spel, alkohol, narkotika och dopingpreparat samt minska användningen 
av tobak.

MÅLOMRÅDE 4:6
De kommunala verksamheterna ska främja invånarnas möjligheter till fysisk aktivitet och stötta 
sunda livsvanor.

Bibliotekslagen (Bil. 1) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/30/02/1374993b.pdf 

Skollagen (Bil. 2)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ 
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Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf 

Barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen   

Regionala kulturplanen
 http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-
kulturplan-for-skane-2016-2019/ 

Tomelilla kommuns tillgänglighetsplan
http://www.tomelilla.se/fileadmin/tomelilla/public/Planer_och_program/Tillg%C
3%A4nglighetsplan/Tillg%C3%A4nglighetsplan%202011%20-%202014.pdf

SCB: statistik, medborgarundersökning 2014
http://www.scb.se/SiteSeeker/Find____364592.aspx?defst=True&q=medborgar
unders%c3%b6kningen+tomelilla&resid=1035911917&ss=t&uaid=32EE6279986
731250BD5B308E22C55F8%3a38352E33302E3138362E33%3a524687776598245
7395 
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Bilaga 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förklaring:

Genomstruket/fetstilt = borttaget, rött = tillagt
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
29 oktober 2021

Justerandes sign

Fn § 108 Dnr FN 2021/92

Remiss - Biblioteksplan för Tomelilla 
kommun 2022-2026

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens 
förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Bibliotekslagen ger att alla kommuner ska fastställa en biblioteksplan för 
biblioteksverksamheten i respektive kommun. Tomelillas innevarande biblioteksplan 
ska revideras och ny plan för perioden 2022–2026 ska upp till beslut i 
kommunstyrelsen. Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till biblioteksplan 
vilken har översänts till familjenämnden och vård-och omsorgsnämnden för 
yttrande. Familjenämnden bedriver genom sina skolor, skolbibliotek, vilka omfattas 
av biblioteksplanen. Skolverksamheten, genom skolbibliotekarierna Madeleine Frisk 
och Isabella Ferlass Jansson, har varit delaktig vid framtagandet av biblioteksplan för 
2022–2026. 

Förslag till yttrande:
Biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och omfattning. Det är inte lätt att få in ett 
så pass viktigt uppdrag med så många syften, som biblioteksverksamheten har, i 
lämpligt omfång. Familjenämnden vill lyfta möjliga förtydligande och vissa 
omformuleringar, mest av så kallad redaktionell karaktär. I föreslagen biblioteksplan 
så formuleras det en mening om att Covid-19 pandemin tillfälligt minskat 
globaliseringstrenden men samtidigt kraftigt bidragit till ökad digitalisering. 

Familjenämnden menar att globaliseringstrenden är oförminskad, trots Covid-19 
pandemin men att fysiska besök, möten och resor minskat. Trenden har likt annat 
förflyttat sig till digitala arenor. I föreslagen biblioteksplan lyfts begreppet medie-och 
informationskunnighet, MIK, såväl under avsnitt om folkbibliotek som under avsnitt 
gällande skolbibliotek (sidorna 12 och 16). Vikten av att lyfta medie-, 
informationskunnighet och källkritik har ökat under rådande pandemi. Möjligtvis 
skulle biblioteksplanen tjäna på att lyfta dessa tre begrepp i avsnittet kring 
globalisering och Covid-19 pandemin för att betona vikten av MIK-kompetens och 

34



Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
29 oktober 2021

Justerandes sign

§ 108 forts.

källkritik. Familjenämnden menar att ett sådant framlyftande skulle öka 
biblioteksplanens samstämmighet med rådande trender och tendenser.

I avsnittet ”NULÄGE” beskrivs den geografiska fördelningen av våra folkbibliotek. 
En rent redaktionell/språklig ändring som kanske är på sin plats, är att våra f-6 
skolor i de mindre samhällena, Brösarp, Onslunda och Smedstorp, benämns 
kommunala f-6 skolor utan epitetet byskolor. Vidare kan avsnittet kring 
Byavångsskolans och Lindesborgsskolans skolbibliotek behöva förtydligas. Det står 
inte klart vid en läsning om de två skolbiblioteken har öppet hela skoldagen och är 
betjänat av bibliotekarie på uppgivet antal timmar/veckodagar. 

Familjenämnden gläder sig åt biblioteksplanens val av fokusområde, barn och unga, 
särskilt i de delar som rör läsfrämjande. Att kunna läsa med god läsförståelse är en 
nyckel för att lyckas med sin utbildning. Att som det beskrivs, biblioteken arbetat 
fram en läsfrämjande handlingsplan, visar på en framgångsrik analys mellan 
undervisningsverksamhet och biblioteksverksamhet. Skolverksamheten och de 
enskilda skolorna har likt biblioteksverksamheten sett det stora behovet av tidiga läs- 
och skrivfrämjande åtgärder.

Med ovanstående förslag om förtydligande och redaktionella ändringar ställer sig 
familjenämnden bakom föreslagen biblioteksplan.

Ekonomiska konsekvenser
Inte direkt aktuellt avseende revidering av biblioteksplan.

Barnperspektivet
Delar av biblioteksplanen skriver fram satsningar på barn-och ungas läsande. 
Satsningar som ökar barn-och ungas möjlighet att lyckas.

Miljöperspektivet
En väl utbyggd (geografiskt) biblioteksverksamhet med tillgänglighet även i mindre 
samhällen är hållbart ur ett ekologiskt perspektiv. Ett förverkligande av en ambitiös 
biblioteksplan leder också till social hållbarhet, vilket är ett av huvudområdena i 
agenda 2030.

Uppföljning
Biblioteksplanen följs upp och revideras senast inför år 2026.
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Familjenämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
29 oktober 2021

Justerandes sign

§ 108 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens 
förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Fnuu § 40/2021 Remiss - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, 
handlingsid: Fn 2021.3424.

Kfn § 41/2021 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Fn 
2021.2952.

Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026_reviderad 2021-09-01, handlingsid: 
Fn 2021.2953.

Tidigare behandling
Kfn § 41/2021:

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

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för 
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har 
reviderats från tidigare version.

Fnuu § 40/2021:

Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens 
förslag till yttrande.

_________

Beslutet skickas till:

Kultur och fritidsnämnden
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 september 2021

Justerandes sign

Von § 70 Dnr VON 2021/46

Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla 
kommun 2022-2026

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 (Kfn § 41/2021) att 
remittera förvaltningens förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden 
för yttrande. I biblioteksplanen så ingår bl a även att biblioteket bedriver 
läsombudsverksamhet vilket är tillsammans med vård och omsorg, vilket är 
anledningen till att kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande även från vård- och 
omsorgsnämnden.

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa 
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.

Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret 
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda 
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 september 2021

Justerandes sign

§ 70 forts

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson lämnar följande yttrande 
gällande förslag till ny biblioteksplan:
I framtagandet av förslaget till biblioteksplan 2022-2026 så har medarbetare från 
verksamheten varit delaktiga och därmed haft inflytande över densamma. Den 
föreslagna biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och omfattning. 

Vård och omsorgsnämndens målgrupper tillgodoses väl i den föreslagna 
biblioteksplanen. Fokusområdet tillgänglighet tillgodoser nämndens målgruppers 
behov gällande uppsökande verksamhet, tillgänglighet, den öppna verksamheten och 
att öka kunskapen om informationsteknik och därmed motverka digitalt utanförskap. 

Vård och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen biblioteksplan.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig om förslag till biblioteksplan får inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30 september 2021

Justerandes sign

§ 70 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.929.

Kfn § 41/2021 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Von 
2021.906.

Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026_reviderad 2021-09-01, handlingsid: 
Von 2021.907.

Tidigare behandling
Vonau § 42/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Kfn § 41/2021:

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

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för 
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har 
reviderats från tidigare version.

_________

Beslutet skickas till:

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

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

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Ros-Marie Stjernfeldt 
Titel: Enhetschef kultur och fritid
E-post: ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
Telefon: 0417 – 181 17
Mobil: 070 – 995 81 17

Diarienummer: KFN 2020/38

Datum 2 november 2021

Uppföljning internkontrollplan 2021 - 
Aktuell information finns inte tillgänglig 
för medborgarna på kommunens 
hemsida

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplan 
2021.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritid har i sin kontroll av internkontrollpunkten genomfört kontroll av 
hemsidan gällande kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 

Se bilaga: Uppföljning internkontrollplan 2021 - aktuell information finns inte 
tillgänglig för medborgarna på kommunens hemsida, handlingsid: Kfn 2021.536.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
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Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-11-02.

Uppföljning av internkontrollplan 2021 – aktuell information finns inte tillgänglig för 
medborgarna på kommunens hemsida, handlingsid: Kfn 2021.536.

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 8 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 8 Aktuell information finns inte tillgänglig för medborgarna på kommunens hemsida. Orsaken kan vara brist i internkommunikation.

Risk Kultur och fritid har fel uppgifter på hemsidan, vilket kan leda till förtroendeskada till medborgarna.

Åtgärd Att hemsidans delar kring kultur- och fritidsnämndens verksamhet har rätt uppgifter.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Kultur och fritid upptäckte och rättade till felaktigheter på hemsidan.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Genomgång och kontroll av hemsidan gällande kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Granskningstidpunkt 2021-10-20

Utförd av Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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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: Niklas Sommelius 
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 81 34

Diarienummer: KFN 2021/43

Datum 5 november 2021

Riskanalys 2022 Kultur- och 
fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att riskid nummer … i förvaltningens riskanalys, 
handlingsid: Kfn 2021.537, ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022. 
Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i december med förslag till 
internkontrollplan för 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska kultur- och fritidsnämnden årligen upprätta 
och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska utarbetas 
utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat tolv risker. Kultur- och 
fritidsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i 
nämndens internkontrollplan för 2022. Riskid 12 har så högt riskvärde att den går 
direkt till internkontrollplanen.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen 
och prioriteringarna i densamma.

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

Uppföljning
När beslut om internkontrollplan för 2022 fattas kommer det att ingå i beslutet hur 
uppföljningen ska ske.

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

Riskanalys för kultur- och fritidsnämnden 2022 (bruttolista), handlingsid: Kfn 
2021.537.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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Riskanalys 2022
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden

Risk-
id

Risk-kategori Risk
Att en negativ händelse inträffar

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Sa
nn

ol
ik

he
t

K
on

se
kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken? 
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Ansvarig Kommentar
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder.

Till intern 
kontroll-
plan 2022

1 Verksamhetsrisk Risken att ensamarbete innebär en 
ökad risk för hot och våld, vilket kan 
leda till otrygghet och psykisk ohälsa 
hos personal

2 3 6 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

2 Risker för 
förtroendeskada

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

1 2 2 Granskning Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

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

2 2 4 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

4 Verksamhetsrisk Kommunen är beroende av externa 
medel för att bedriva viss del av 
verksamheten. Orsaken till detta är 
att viss verksamhet utförs med 
externa medel och konsekvensen 
blir därmed utebliven verksamhet.

1 2 2 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

5 Risker för 
förtroendeskada

Kommunen brister i 
belastningsregisterkontrollen som 
kan leda till skada för kommun och 
mot invånare.

2 1 2 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs
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6 Risker för 
förtroendeskada

På grund av bristande uppföljning av 
inventarieförteckning kan förlust av 
utlånad konst ske som kan leda till 
ökade konstinköp och minskat 
förtroende.

1 3 3 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

7 Risker för 
förtroendeskada

Nämndens beslut effektueras inte på 
grund av bristande rutiner och 
dialoger, vilket kan leda till 
förtroendeskada 

2 2 4 Granskning Verksamhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

8 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Aktuell information finns inte 
tillgänglig för medborgarna på 
kommunens hemsida. 

2 3 6 Granskning Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

9 Verksamhetsrisk 
och bristande 
efterlevnad av 
regelverk

Risk att med enbart en enhetschef 
blir det ett sårbart ledarskap

3 2 6 Granskning Verksamhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

10 Verksamhetsrisk Risk för att det är svårt att hitta 
medarbetare med rätt kompetens, 
pga få sökanden, vilket kan leda till 
sämre kvalitet.

3 2 6 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

11 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Risk för hanteringen av 
nycklar/taggar (föreningar) inte 
fungerar pga att rutiner för 
återlämning/uppdatering av 
behörigheter inte följs.

3 3 9 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

12 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Risk att medarbetare framför 
tjänstefordon utan giltigt körkort, 
vilket medför trafikfara och olovlig 
körning.

3 4 12 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

Ja

Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.
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Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.
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Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan. 

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.

53



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

Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

Kultur-och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/17

Datum 5 november 2021

Internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internbudget 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden med handlingsid: Kfn 2021.538.

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 för Tomelilla kommun 
beslutades av kommunfullmäktige den 21 juni 2021 (Kf § 75/2021).
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till internbudget 
2022 utifrån de budgetramar som tilldelats för kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsverksamhetens totala budget för 2022 uppgår till cirka 24 000 000 
kronor. 

Förvaltningens förslag innebär att vi ökat MU-ersättningen (medverkans- och 
utställningsersättning) för utställande konstnärer, vilket innebär att konsthallen kan 
säkerställa god kvalitet. 

Soffta kommer under en dag i veckan att hålla öppet för äldre ungdomar. Detta 
förslag ska ses som ett försök att fånga de äldre ungdomarna och kunna föra 
diskussion med dem om deras behov. Förvaltningen föreslår därför att Sofftas lokal 
används till detta ändamål istället för att försöka få tag i annan lokal och skriva ett 
längre hyreskontrakt. 

När det gäller det ökade stödet till studieförbunden så ingår studieförbunden i 
stödsystemet. Förvaltningen har just nu ingen klar lösning på hur de nya medlen ska 
fördelas utan detta måste utredas och förvaltningen gör därför bedömningen att en 
sådan utredning och dess konsekvenser kan vara klar till maj 2022.
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Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik och 
digitalisering.

Uppföljning
Nämnden följer upp sin internbudget tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2022, delårsbokslut 2 januari-augusti 2022 samt vid årsbokslut 2022 efter 
verksamhetsårets slut.

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

Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2022, handlingsid: Kfn 2021.538.

Kultur och fritid

Niklas Sommelius

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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Internbudget 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomi Budget 2022 Budget 2021

Nämnd 231 226

Verksamhet (tkr) 23849 22993

Nettokostnadsram (tkr) 24080 23219

Omvärldsanalys

Det kommer ställas allt högre krav på tillgängliga mötesplatser utifrån när medborgare önskar besöka dessa 
samt ett ökat krav på digitalisering i alla verksamheter. Utbudet i våra verksamheter återspeglar i större 
utsträckning vad invånarna önskar. Utmaningar vi står inför är att säkerställa kompetensen inom 
verksamheten.

Tomelilla kommuns utgångspunkter

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande 
generationer. Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven.   

Verksamhetsidé

Verksamheten ska ta vara på digitaliseringens möjligheter och exempelvis ska biblioteken ligga i framkant när 
det gäller den digitala utvecklingen. Biblioteket har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda tekniken och att 
tillgängliggöra denna för våra användare. Vi ska erbjuda ett varierat utbud i våra verksamheter. Kommunens 
konsthall ska attrahera och möjliggöra att konst blir tillgänglig för olika målgrupper. Vi ska våga ta ställning i 
olika samhällsfrågor.

Nämndens uppdrag

Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom kultur, fritid, bibliotek och ansvarar 
för kommunens verksamheter inom dessa områden.

Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:

 Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur- och fritidsverksamhet, 
samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade.

 Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader.
 Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska 

byggnader, anläggningar och anordningar.
 Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteks- och 

fritidsverksamhet.
 Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet, teater, musik, dans, 

konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).
 Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag fördela bidrag till 

föreningar, organisationer och enskilda.
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Kultur- och fritidsnämnden ska också:

 Svara för information om sin verksamhet.
 Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
 Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
 Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
 Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till fritidsverksamhet; lek idrott, 

kultur med mera.
 Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
 Svara för och utveckla kommunens fritidsgårdar.
 Svara för och utveckla kommunens fritidsbad.
 Svara för och utveckla kommunens kulturskola.
 Svara för ärenden enligt lotterilagen.
 Svara för att kommunen har en utsmyckningsplan.
 Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.

Större budgetförändringar

Kultur- och fritidsnämndens budgetram

Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor

Driftsbudget 
Ansvar

Budget 
2022

Budget 2021 Kommentarer

40000 036 Kultur och 
Fritidsnämnd

231 226

40000 220 – Kultur och Fritid 3159 2587
Enhetschef för Kultur och Fritid 3159 2587 530 tkr avser satsning 

studieförbunden och samlingslokal 
41000 221- Fritidsverksamhet 3510 3438
Varav Bidrag ungdomsföreningar 2942 2881
Varav Bidrag Pensionärsförening 110 108
Varav Stöd och service till 
föreningar

62 61

Varav Föreningslokaler 397 388
42000 222 – Fritidsgården 
(SOFFTA)

2705 2899

223 – Marknader 26 25
225 – Allmänkultur 14449 14044
Varav Administration 
Kulturverksamhet

11 12

Varav Huvudbibliotek Tomelilla 6377 6301
Varav Biblioteksfilialer 204 200
Varav Personal konsthall 0 0
Varav Konsthall 3423 3215 Ökad kostnad för 

utställningsersättning 70 tkr 
Varav Bidrag Studieorganisation 184 180
Varav Bidrag Kulturföreningar 255 250
Varav Kulturskolan 3941 3836
Varav Jazzarkiv 20 20
Varav Övrig Kulturverksamhet 66 65
Varav Barnkultur -32 -35
Summa Nettokostnad 23849 23219
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/3

Datum 17 november 2021

Anmälningsärenden 2021-11-23

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar inkomna anmälningsärenden enligt följande:

1. Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2021 (Kf § 119/2021) beslutat att 
avvika från reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och 
god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar ska antas senast den 
30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och 
kommande höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi 
beslutar kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska 
fastställas senast den 30 november 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-17.

Beslut - Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv 
och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Kfn 2021.534.

Kultur och fritid

Johanna Kandell

Nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

Kf § 119 Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting har i sin senaste prognos pekat på en snabbare 
ökning av skatteunderlagstillväxt under 2021 än tidigare prognoser men en svagare 
utveckling kommande år än tidigare beräkningar. Förändringen bedöms i detta skede 
inte påverka skatteintäkterna i någon större utsträckning. Däremot så signaleras det 
om ett reformutrymme på totalt 74 miljarder i kommandet höstbudget och i 
dagsläget är det okänt hur mycket som kommer att tillfalla den kommunala budgeten. 

I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning stadgas att nämndernas internbudgetar ska antas senast den 
30 september. Med tanke på den kommande budgetpropositionen och dess 
eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi bedöms förutsättningarna för 
nämnderna att anta en genomarbetad internbudget i september som svår. Med tanke 
på att några större besparingskrav inte finns i de av kommunfullmäktige fastställda 
nämndsramarna bedöms förutsättningarna att temporärt flytta tidpunkten för 
beslutande av internbudgeten för nämnderna flyttas till att senast den 30 november 
2021 som goda.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån den ekonomiska osäkerheten framförallt i form av budgetpropositionen och 
dess beslut bedöms möjligheterna att få bättre underlag till internbudgetarna för 
kommande års verksamhet med en senarelagd beslutsprocess.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 119 forts.

Barnperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom barn- och ungdomsverksamhet i 
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till 
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd 
beslutsprocess.

Miljöperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom miljöverksamheten i 
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till 
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd 
beslutsprocess.

Uppföljning
Uppföljning av budgeten för 2022 sker i tre gånger per år, tertial 1, tertial 2 (tillika 
delårsbokslut) samt årsbokslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 106/2021, handlingsid: Ks 2021.3448.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Justerandes sign

§ 119 forts.

kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

Kommunstyrelsen § 106/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Byggnadsnämnden

Familjenämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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