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Sidnr
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20 - 24
25 - 33
34 - 36
37 - 53
54 - 70

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/2
Datum 26 november 2021

Dialoger och informationsärenden 202112-14
Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie
Stjernfeldt informerar om aktuella frågor.
Ordförande Alexander Verweij Svensson (M) informerar om vad som är
aktuellt för kultur och fritid.
-

Samarbetsformer i kultur- och fritidsnämnden

-

Kommunbesök
Regionträff kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämndens årshjul 2022

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-11-26.
Kultur- och fritidsnämndens årshjul 2022, handlingsid: Kfn 2021.567.
Kultur och fritid
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

2 (2)
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Kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämndens årshjul 2022

Januari
Beslutsattestanter 2022
December
Årshjul 2023
Internkontrollplan 2023

Februari
Slutrapport
internkontrollplan 2021

Mars
Årsbokslut 2021
Måluppfyllelse 2021
Information om utbetalda
föreningsbidrag

November
Riskanalys 2023 (bruttolista)
Sammanträdesplan 2023

April
Planeringsdag (mål och budget
2023)

September
Delårsrapport 2 jan-aug 2022
Internkontrollplan - riskid 6
Internkontrollplan - riskid 7

Maj
Delårsrapport 1 jan-april 2022
Mål 2023 (beslutas i nämnd)
Yttrande budgetremiss 2023
Taxor och avgifter 2023
Kultur- och idrottspris 2021
Föreningsledarpris 2021

Augusti
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kanslichef
Följs upp: Vid behov

Diarienummer:

MÅLINRIKTAT DOKUMENT

STRATEGI

Strategi för
medborgardialog
i Tomelilla
kommun
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER
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Innehållsförteckning
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Delaktighetstrappan .....................................................................................4
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5

Checklista ......................................................................................................6
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1. Varför medborgardialog?
En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska
fatta.
Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas,
utvecklas och vilja stanna i kommunen.
Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Det
måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och medborgarna
måste veta vad dialogen ska användas till.
När medborgare bjuds in till dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder
in till. Det är också viktigt att i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och
tjänstemän. Samtliga förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte
sitt parti. Kommunen måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av
medborgardialogen ska användas till innan den genomförs.

2. Delaktighetstrappan

Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner,
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan
man är. Vad vill vi med medborgardialogen?

4 (7)
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Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider,
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan,
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.
Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot
och behandla synpunkter och klagomål.
Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstemän och
varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne
snarare än att tycka till om ett förslag.
Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet.
Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av
kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd,
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska
satsas inom deras område.

3. Metod och förhållningssätt
Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals.
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och
förutfattande meningar.
Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar.
Allas åsikter är lika mycket värda.
Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större
förståelse för de beslut som fattas.
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4. Strategin är första steget
Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet.
Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog
inte genomföras.
Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i
checklistan nedan kan följas.
Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser,
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag.

5. Checklista
Beslut om dialog:


Definiera frågans påverkbarhet



Bestäm mål och syfte



Upprätta tidsplan



Avsätt resurser kopplade till projektplanen

Planering:


Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål



Gör målgruppsanalys



Bestäm deltagarnas grad av inflytande



Välj metod



Beräkna budget



Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras



Utse ansvariga för varje aktivitet



Upprätta kommunikationsplan



Hitta form för dokumentation



Utforma strategi för uppföljning och utvärdering
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Genomförande:


Sök upp och bjud in målgrupper



Upprätta och stäm av checklista och dialogen



Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor



Dokumentera och samla in material



Återkoppla delresultat till deltagare

Resultat:


Sammanställ och analysera resultat



Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer)



Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och
övriga medborgare



Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta
arbetet

7 (7)
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Kf § 76

Dnr KS 2021/86

Strategi för medborgardialog
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Ärendebeskrivning

Under 2020 genomförde Tomelilla kommun SKR:s Kommunkompass. I analysen,
som kommunen fick i januari 2021, utvärderades bland annat hur framgångsrik
Tomelilla kommun är som demokratiaktör:
”Intrycket utvärderarna får är att finns både en ambition och ett intresse i
kommunen att föra dialog med medborgarna, men att det saknas en tydlig strategi
kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger. Sunne, Piteå
och Ängelholm är tre kommuner som arbetar systematiskt och strategiskt med
medborgardialog.”
Ett av de tydliga förbättringsförslag som läggs fram är följaktligen: ”Tydligare strategi
och systematik kring medborgardialoger”.
Eftersom det är kommunfullmäktige som ska anta strategin är det, i enlighet med
reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun också
kommunfullmäktige som ska ge uppdraget att utarbeta den. För att Tomelilla
kommun i god tid före valet 2022 ska ha en utarbetad strategi bör
kommunfullmäktige snarast ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
medborgardialog.
Vid framtagande av strategin ska särskilt Sunnemodellen studeras. I Sunne kommun
har ”Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog” tagits fram. I modellen
används en delaktighetstrappa som är intressant: Information-Konsultation-DialogInflytande-Medbeslutande. Detta beskrivs i riktlinjerna:
”I varje enskild process ska det tas beslut om syftet med medborgardialogen och var i
delaktighetstrappan vi väljer att gå in. Förutsättningarna och påverkansmöjligheterna
ska göras tydliga för alla inblandade – politiker, tjänstemän och medborgare.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 76 forts.
Det är viktigt att skapa rätt förväntningar, eftersom detta påverkar både resultatet
och klimatet under arbetet. Påminn om det under processen och ta det aldrig för
självklart.
• vill vi informera?
(exempel på metoder: informationsmöte, trycksak, affischer, film, webb, sociala
medier, media)
• vill vi konsultera?
(exempel på metoder: fokusgrupper, fysiska eller digitala paneler, Mystery Shopping
som undersöker kvaliteten i en tjänst)
• vill vi låta medborgarna möta andra för att föra dialog om frågor som rör
samhällets utveckling?
(exempel på metoder: dialogcafé, rådslag, walk and talk, expertpanel, SWOT-möte)
• vill vi ge medborgarna möjlighet att vara medskapande och få inflytande från
identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar?
(exempel på metoder: framtidsverkstad, workshops där viktiga intressenter arbetar
tillsammans)
• vill de förtroendevalda delegera ett ansvar - medbeslutande?
(exempel på metoder: råd med beslutanderätt, medborgarbudget)”
Givetvis kan även andra kommuners metoder studeras och särskilt Piteå och
Ängelholm som omnämns i Kommunkompassens utvärdering.
Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en strategi innebär en kostnad i form av tjänstemannatid. Själva strategin
kan visserligen föranleda vissa kostnader, men det är för tidigt för att bedöma.
Barnperspektivet
En strategi för medborgardialog påverkar även den dialog som ska ske med barn och
ungdomar, men själva uppdraget till förvaltningen att ta fram en strategi berör inte
barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Uppdraget att ta fram en strategi påverkar inte miljön nämnvärt.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 76 forts.
Uppföljning
Strategin bör tas fram så att den kan antas av kommunfullmäktige senast hösten
2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 61/2021, handlingsid: Ks 2021.2237.
Kommunstyrelsen § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.2238.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
medborgardialog i Tomelilla kommun.
Kommunstyrelsen § 61/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
medborgardialog i Tomelilla kommun.
Kommunstyrelsen § 62/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog
i Tomelilla kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med
en ledamot från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 juni 2021

§ 76 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign

15

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/43
Datum 25 november 2021

Internkontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internkontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden 2022, med handlingsid: Kfn 2021.568.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 november 2021 (Kfn § 57/2021)
att följande riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022:




Riskid 6: Brister i inventarieförteckning gällande konst.
Riskid 7: Följsamhet av politiska beslut.
Riskid 12: Brister i kontroll av körkort.

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en internkontrollplan för 2022 med
handlingsid: Kfn 2021.568.
Ekonomiska konsekvenser
Att anta internkontrollplanen får inga ekonomiska konsekvenser men en väl
fungerande internkontroll kan ge positiva ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Planen kommer följas upp och redovisas i enlighet med de datum som återfinns i
planen samt i samband med årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-11-25.
Internkontrollplan 2022, handlingsid: Kfn 2021.568.
Kultur och fritid

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

2 (2)
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Internkontrollplan 2022
Riskid

6

7

12

Risk
Att en negativ händelse
inträffar

På grund av
bristande uppföljning
av inventarieförteckning kan
förlust av utlånad
konst ske, vilket kan
leda till ökade
kostnader för
konstinköp och
minskat förtroende.
Nämndens beslut
effektueras inte på
grund av bristande
rutiner och dialoger,
vilket kan leda till
förtroendeskada.
Risk att medarbetare
framför tjänstefordon
utan giltigt körkort,
vilket medför
trafikfara och olovlig
körning.

Riskvärde

Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden
Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vad ska granskas?

Hur ska granskningen
utföras?

Omfattning/
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av
granskningen

Rapporteras
till

Rapporteringstidpunkt

Till vem ska
granskningen
rapporteras?

När ska granskningen
rapporteras?

3

Att inventarieförteckning är
upprättad och att det
sker uppdatering av
denna.

Genomgång av
förteckning och
stickprov i olika
verksamheter. 6 olika
stickprov ute i
verksamheten. Kontroll
att objekt finns i
verksamheten.

Slumpvis utvalda
objekt.

Enhetschef

Verksamhetschef

Till
verksamhetschef i
augusti och till
nämnd i september.

4

Genomgång av
nämndes beslut.

Genom att gå igenom
beslut och uppdrag.

Perioden januarijuni 2022.

Enhetschef

Verksamhetschef

Till
verksamhetschef i
augusti och till
nämnd i september.

12

Att medarbetare har
korrekt körkort.

I samband med
medarbetarsamtal.

En gång per år
(december).

Enhetschef

Verksamhetschef

Till
verksamhetschef i
januari 2023 och till
nämnd i februari
2023.
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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.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/17
Datum 4 december 2021

Internbudget för kultur- och
fritidsnämnden 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internbudget för kultur- och
fritidsnämnden 2022, med handlingsid: Kfn 2021.569.

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.
Ärendet om internbudget 2022 var föremål för beslut i kultur- och fritidsnämnden
den 23 november 2021. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ärendet ska
återremitteras till förvaltningen och att internbudget 2022 ska bygga på
kommunfullmäktiges beslut från den 21 juni 2021 (Kf § 75/2021). Mot bakgrund att
det inte framgår av fullmäktiges beslut hur tillskottet på 600 000 kronor ska fördelas i
kronor inom verksamheten föreslår förvaltningen följande för att vara i enlighet med
fullmäktiges beslut:
Enligt fullmäktiges beslut framgår att budgetramen tillföras 600 000 kronor som av
skrivningarna i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget 2022 ska
avse förstärkning av bidrag till studieförbund och till lokal där äldre ungdomar mellan
åldern 18–25 år kan träffas.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla
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Bidragen till studieförbunden kan verkställas genom att stödsystemet tillförs medel
och fördelningen inom systemet förändras. Förvaltningen föreslår att 200 000 kronor
avsätts för detta ändamål.
Förvaltningen kommer att försöka finna en extern lokal för de äldre ungdomarna så
fort som möjligt. Det innebär att 400 000 kronor ska avse såväl lokal, anställningar
samt införskaffande av inventarier till lokalen. Förvaltningen tolkar tillskottet som en
permanent utökning av budgetramen.
Förvaltningen anser att om det inte går att finna en extern lokal under ovanstående
förutsättningar under de närmaste månaderna så bör lokalen som Soffta nyttjar
kunna hållas öppet en dag i veckan för denna nya målgrupp. Där finns redan möbler
och andra inventarier som även kan användas av denna målgrupp. Det finns även
medarbetare som kan arbeta med målgruppen. Lokalens lokalisering känner redan
den nu aktuella målgruppen till eftersom de med stor sannolikhet har besökt den i sin
ungdom.
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 januariapril 2022, delårsbokslut 2 januari-augusti 2022 samt vid årsbokslut 2022 efter
verksamhetsårets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-04.
Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2022, handlingsid: Kfn 2021.569.

2 (3)
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Kultur och fritid

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

3 (3)
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Internbudget 2022
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi

Budget 2022

Budget 2021

Nämnd

231

226

Verksamhet

23849

22993

Nettokostnadsram (tkr)

24080

23219

Omvärldsanalys
Det kommer ställas allt högre krav på tillgängliga mötesplatser utifrån när medborgare önskar besöka dessa,
samt krav på digitalisering i alla verksamheter. Utbudet i våra verksamheter speglar i större utsträckning vad
invånare önskar. De 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. Biblioteken har ett fortsatt stort ansvar, både gällande att 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 och våga ta
ställning i olika samhällsfrågor. I internbudgeten för 2022 finns en satsning på hyra av lokal som är till för äldre
ungdomar (18–25 år), samt en ökning av bidrag till studieförbunden.

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 med mera).
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 även:













Svara för information om sin verksamhet.
Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
Bredda kulturutbudet för att därigenom 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 ram
Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor
Driftsbudget
Ansvar
40000 036 Kultur och
Fritidsnämnd
40000 220 – Kultur och Fritid
Enhetschef för Kultur och Fritid
41000 221- Fritidsverksamhet
Varav Bidrag ungdomsföreningar
Varav Bidrag Pensionärsförening
Varav Stöd och service till
föreningar
Varav Föreningslokaler
42000 222 – Fritidsgården
(SOFFTA)
223 – Marknader
225 – Allmänkultur
Varav Administration
Kulturverksamhet
Varav Huvudbibliotek Tomelilla
Varav Biblioteksfilialer
Varav Personal konsthall
Varav Konsthall
Varav Bidrag Studieorganisation
Varav Bidrag Kulturföreningar
Varav Kulturskolan
Varav Jazzarkiv
Varav Övrig Kulturverksamhet
Varav Barnkultur
Summa Nettokostnad

Budget 2022

Budget 2021

231

226

3029
3029

2587
2587

3510
2942
110
62

3438
2881
108
61

397
2705

388
2899

26
14579
11

25
14044
12

6379
204
0
3353
384
255
3941
20
66
-32
23849

6301
200
0
3215
180
250
3836
20
65
-35
23219
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Kommentarer



Avser samlingslokal för äldre
ungdomar 400 tkr



Höjt bidrag

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/45
Datum 26 november 2021

Svar på begäran om stöd för
avsiktsförklaring – Tomelilla
idrottsförening - Äventyrsgolf Väla
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar ställa sig bakom avsiktsförklaring gällande
Äventyrsgolf Väla till Tomelilla idrottsförening.

Ärendebeskrivning

Tomelilla idrottsförening (TIF) har den 18 november 2021 inkommit med en
förfrågan om kultur- och fritidsnämnden kan ge sitt stöd för en avsiktsförklaring
gällande projektet Äventyrsgolf Väla.
Tomelilla idrottsförening skriver att deras ambition om att vara en betydande aktör i
Välaområdet nu börjar falla på plats. TIF har även förhoppningar om att få ta ett
stort ansvar för drift av friluftsbadet och campingen. Det gör att de nu också vill
satsa på att utveckla bangolfen med en bana med Äventyrsgolf.
Då det är ganska långa ledtider i såväl finansierings- som tillståndsprocesserna måste
TIF starta förberedelsearbetet omgående.
De tänker främst söka bidrag från Allmänna arvsfonden och för att öka
möjligheterna till stöd är det av vikt att de kan visa att Tomelilla kommun är positiv
till projektet.
En nyhet i Allmänna arvsfondens bidragsregler är att man nu också kan ge stöd till
aktiviteter som riktar sig till seniorer. TIF har därför sökt samverkan med
organisationer som aktiverar denna grupp.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Ekonomiska konsekvenser
Beslut om stöd för avsiktsförklaring innebär inga ekonomiska åtaganden.
Barnperspektivet
Beslut om stöd för avsiktsförklaring har ingen påverkan utifrån barnperspektivet,
dock kan en anläggning av Äventyrsgolf i förlängningen innebära aktiviteter för barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-11-26.
Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid
Beslutet skickas till:
Tomelilla idrottsförening

2 (2)
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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 2020/11
Datum 29 november 2021

Fritidscheckar – återrapportering för
2021
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna återrapporteringen av fritidscheckar
för 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2020 (Kf § 141/2020) att kulturoch fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga förlängs, med
hänvisning till covid-19, och kvarstår även 2021 med 250 000 kronor.
Återrapportering för fritidscheckar 2021
Kultur och fritid har fått in 272 fritidscheckar från föreningar samt från kommunens
kultur- och fritidsverksamhet.
Se bilaga; Fritidscheckar 2021 – sammanställning, handlingsid: Kfn 2021.570.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
perspektiv.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Ingen vidare uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-11-29.
Fritidscheckar 2021 – sammanställning, handlingsid: Kfn 2021.570.
Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

2 (2)
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Föreningar
Andrarum-Brösarps Skytteförening
Andrarums IF
Brösarps Scoutkår
Friluftsfrämjandet Skåne Tranås
Friskis och Svettis Tomelilla
Lunnarps BK
SamVärket
Smedstorps IF
Smedstorps IF - Smedstorpsbadet
Spjutstorps IF
Tomelilla AIS
Tomelilla Golfklubb
Tomelilla Gymnastikklubb
Tomelilla IF
Tomelilla IF - Välabadet
Tomelilla Motorklubb
Tomelilla Pistolskytteklubb
Tomelilla Scoutkår
Tomelilla Skytteförening
Tomelilla Tennisklubb
Tomelilla Ungdomsorkester
Kommunal verksamhet
Eljarödsbadet
Kulturskolan
Österlenbadet
SUMMA:

Antal fritidscheckar
4
0
0
6
5
2
0
0
4
80
3
2
3
19
67
4
0
6
2
9
0

Antal nya medlemmar
0
0
0
0
2
2
0
0
-12
0
0
1
0
-1
0
0
1
3
0

17
32
7

-0
--

272

22
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/4
Datum 26 november 2021

Delegeringsbeslut november 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för november 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:
1. Redovisning till Kulturrådet gällande beviljat bidrag till kulturskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2021-11-26.
Redovisning till Kulturrådet gällande beviljat bidrag till kulturskolan, handlingsid:
Kfn 2021.564.
Kultur och fritid
Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

37

Redovisning av utvecklingsbidrag till kulturskolor 2020/2021
För redovisningsperiod och kontaktuppgifter, se Kulturrådets webbplats.

Anvisningar för blanketten
Observera
Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 11. Den fungerar även med Firefox version 68 eller senare,
med Safari version 11 eller senare, med Chrome version 72 eller senare, med Microsoft Edge version 40 eller senare.
Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.
Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats.
Maximal inloggningstid per session är 2 timmar. Använd funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte försvinner
om du loggas ut. När blanketten sparats ska en bekräftelse visas på skärmen.
Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i fälten, även
om bilaga bifogas.
Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Bidragsmottagaren
Uppgifter om organisationen hämtas automatiskt från ditt användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta innan du fyller i
blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på startsidan.

Obligatoriska bilagor
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.
För att bifoga filer digitalt klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall det är längre används
automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten
På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" och
klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". En sparad
blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".
När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas in
korrekt. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått en bekräftelse på skärmen. I steg 3 skickas även ett automatiserat ebrev till kontaktpersonen för blanketten med bekräftelse om mottagen handling och blanketten i PDF-format.
Vid tekniska frågor, kontakta support@kulturradet.se eller tel. 08-519 264 01.
För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

R173_V07
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Redovisning av utvecklingsbidrag till kulturskolor 2020/2021
För redovisningsperiod och kontaktuppgifter, se Kulturrådets webbplats.

Uppgifter om bidragsmottagaren

Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ditt användarkonto. Se anvisningar för blanketten.
Organisation enligt registreringsbevis

Organisationsnummer

Tomelilla kommun

212000-0886

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Region

Statlig myndighet

Stiftelse
Postadress, Box

Gustafs torg 16
Postnummer

Postort

273 80

Tomelilla

Telefonnummer (växel)

Kommun

Län

041718000

Tomelilla

Skåne län

Organisationens e-postadress (personneutral)

Webbplats

kulturskolan@tomelilla.se

www.tomelilla.se
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen har bankgiro- eller
plusgirokonto

Bankgiro

Plusgiro

Ange om organisationen är momsregistrerad

Ja

Nej

5346-0465

Organisationens firmatecknare

Firmatecknares funktion

Britt-Marie Börjesson

Kommunchef

Kontaktuppgifter för denna blankett
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

E-postadress till kontaktperson

Ros-Marie Stjernfeldt

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Telefonnummer till kontaktperson

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

041718117

0709958117

✘

* Jag har rätt att företräda organisationen.

R173_V07
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Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Fält markerade med * är obligatoriska
För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Namn på den organisation som redovisningen avser

Tomelilla kommun
* Den här redovisningen avser. (Här anges det/de projekt som ska redovisas nu. Ange inte projekt som beviljats förlängning.)
Beviljat statsbidrag för kommunens egna utvecklingsprojekt
Beviljat statsbidrag för samverkansprojekt med andra kommuner (redovisas endast av huvudansvarig kommun)
Både beviljat statsbidrag för kommunens egna utvecklingsprojekt och för samverkansprojekt med andra kommuner
(samverkansprojekt redvisas endast av huvudansvarig kommun)

✘

* Härmed intygas att den verksamhet som har genomförts med bidraget har erbjudits barn och unga på frivillig basis och att bidraget
även i övrigt har använts i enlighet med Riktlinjer för statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet (GD 2019:231)
samt Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.
För mer information, se Kulturrådets webbplats.

Kommunens egna utvecklingsprojekt
* Vilka ämnen har ni, inom ramen för bidragets användning, erbjudit eleverna? Du kan ange flera alternativ.
Bild och form

Foto

Skrivande/berättande

Cirkus

Musik - instrument/sång

Slöjd/hantverk

✘

Dans

Musik i grupp

Teater/drama

✘

Film/animation

Musikal

Annat

* Vilka nya ämnen ni har ni erbjudit genom bidragets användning? Du kan ange flera alternativ.
Bild och form

Foto

Skrivande/berättande

Cirkus

Musik - instrument/sång

Slöjd/hantverk

✘

Dans

Musik i grupp

Teater/drama

✘

Film/animation

Musikal

Inga nya ämnen har erbjudits

Annat, ange:

R173

3/16

40

Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Kommunens egna utvecklingsprojekt

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Vilka undervisningsformer har ni utvecklat inom ramen för bidragets användning? Du kan ange flera alternativ.
Distansundervisning
Gruppundervisning
Helgkurser
Kurser/läger på sommarlovet
Kurser på skollov under terminerna (höst, jul, sport, påsk)
Öppen verksamhet (drop-in, prova-på eller motsvarande)
Andra korta kurser (1-9 kurstillfällen)
Annat, ange:

✘

Inga undervisningsformer har utvecklats genom bidraget

* Inom vilka ämnen har ni erbjudit fördjupad undervisning? Du kan ange flera alternativ.
Bild och form

Foto

Skrivande/berättande

Cirkus

Musik - instrument/sång

Slöjd/hantverk

Dans

Musik i grupp

Teater/drama

Film/animation

Musikal

✘

Ingen fördjupad undervisning har erbjudits

Annat, ange:

R173
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Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Kommunens egna utvecklingsprojekt

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Har ni inom ramen för bidragets användning genomfört kulturskoleverksamhet särskilt riktad till följande målgrupper? Du kan
ange flera alternativ.

✘

Barn och unga i glesbygd

* Beskriv hur samt ange vilken område/orter inom kommunen (Max 250 tecken)

Genom att låta kulturskolan förlägga undervisning i byarna har vi nått fler barn som tidigare inte
kunna ta sig till centralorten. I Onslunda ökade vi antalet anmälningar som en följd av detta i
kombination med gratis undervisning. Onslunda, Smedstorp, Brösarp

✘

Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar

* Beskriv hur samt ange vilken område/orter inom kommunen (Max 250 tecken)

Genom att erbjuda gratis undervisning har vi nått många barn och familjer som annars har
svårigheter att kunna delta. Vi har tex sett i Onslunda hur deltagarantalet och anmälningarna ökat
jämfört med tidigare år.

✘

Barn och unga med funktionsnedsättning

* Beskriv hur. (Max 250 tecken)

Genom detta bidrag har vi startat upp en grupp i film och digitalt skapande med enbart elever med
funktionsvariationer. Arbetet har fallit väl ut och samarbetet med skolan och skolans pedagoger
fortsätter under läsåret 21/22.

Andra nya målgrupper

Bidraget har inte riktats till några särskilda grupper
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Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Kommunens egna utvecklingsprojekt

Fält markerade med * är obligatoriska

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

* Har ni inom ramen för bidragets användning genomfört kompetensutveckling av personalen?
Ja

Nej

* Har ni använt bidraget till att nyanställa personal till kulturskolan? Du kan ange flera alternativ.

✘

Ja, pedagoger
Ja, andra funktioner. Ange vilka:
Nej, vi hade inget behov
Nej, vi hittade inte rätt kompetens
Nej, det saknades finansiering

* Vilka andra aktörer har ni samarbetat med? Du kan ange flera alternativ.
Bibliotek
Civilsamhällesorganisation
Fritidsgård

✘

Fritidshem
Förskola
Kulturaktör
Kulturskola i annan kommun
Skola
Annan, ange:
Inget samarbete med andra aktörer
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Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Kommunens egna utvecklingsprojekt

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Har barn och unga, inom ramen för bidragets användning, haft inflytade över:
Planeringen:
Ja

Aktiviteterna:
Nej

Uppföljningen:

Ja

Nej

Ja

Nej

* Om ja, beskriv kortfattat hur eleverna haft inflytande. (Max 250 tecken)

På Tomelilla kulturskola är elevernas inflytande något som genomsyrar hela vår verksamhet.
Eleverna ska alltid få vara en del av pedagogens planering av innehåll och aktiviteter. Samtal
mellan pedagoger och elever förs vid varje lektionspass.

* Ange antal deltagartillfällen för de insatser som ni genomfört med pengarna från bidraget under 2020.
(Gör en uppskattning om ni inte har räknat.)
Totalt antal deltagartillfällen

varav antal deltagartillfällen med pojkar

varav antal deltagartillfällen med flickor

960

352

608

Kan inte redovisa deltagartillfällen uppdelat på kön

* Ange antal deltagartillfällen för de insatser som ni genomfört med pengarna från bidraget under 2021.
(Gör en uppskattning om ni inte har räknat.)
Totalt antal deltagartillfällen

varav antal deltagartillfällen med pojkar

varav antal deltagartillfällen med flickor

960

352

608

Kan inte redovisa deltagartillfällen uppdelat på kön
Deltagatillfällen = antal elevplatser x antal kurstillfällen.
Elevplatser = antal elever som deltar i kursen. Om en elev deltar i flera kurser räknas eleven flera gånger.
Kurstillfällen = antal kurstillfällen per kurs.
Antal flickor anges utifrån juridiskt kön.

* Ange antal unika elever ni nådde med de insatser som ni genomfört med pengarna från bidraget. (Gör en uppskattning om ni inte har
räknat.) Unika elever = varje elev räknas en gång.
Totalt antal unika elever

varav antal pojkar

varav antal flickor

60

22

38

* Ange hur många av dessa som inte har deltagit i er kulturskolas verksamhet tidigare. (Gör en uppskattning om ni inte har räknat.)
Totalt antal nya unika elever

varav antal pojkar

varav antal flickor

50

29
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Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Kommunens egna utvecklingsprojekt

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Erfarenheter och lärande exempel
Frivillig fråga: Är det någon aktivitet, process eller erfarenhet ni har gjort som kan vara intressant att sprida till andra kulturskolor?
Beskriv kortfattat. (Max 1000 tecken)
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Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Samverkansprojekt med andra kommuner

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Samverkansprojekt med andra kommuner

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Samverkansprojekt med andra kommuner

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Samverkansprojekt med andra kommuner

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Samverkansprojekt med andra kommuner

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Ekonomisk redovisning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
"Beviljat bidrag från Kulturrådet för kommunens egna utvecklingsprojekt" respektive "Beviljat bidrag från Kulturrådet för samverkansprojekt
med andra kommuner" och summa tillhörande kostnader ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

Finansiering
SEK
Totalt beviljat belopp från Kulturrådet. Fördela beloppet på nedanstående post(-er)

316.000

* Beviljat bidrag från Kulturrådet för kommunens egna utvecklingsprojekt

316.000

Summa

316.000

Kostnader för utvecklingssatsningar i den egna kommunen bekostade av bidraget
Specificera
* Löner och arvoden för
pedagoger (inklusive
sociala avgifter)

SEK

Anställt film- och danspedagoger

* Resor och logi
för övrig personal
* Inköp av intstrument
och annan utrustning

0
Teknisk utrustning

31.000
0

* Lokalhyra
* Övrigt

284.000

Förbrukningsmaterial

1.000

* Kvarstående medel
avseende projekt som
beviljats förlängning

0

* Kvarstående medel
(efter den 31 december)

0
316.000

Summa

R173
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Organisation enligt registreringsbevis

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Ekonomisk redovisning

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2020/1473

Övrigt

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Utifrån era erfarenheter som bidragsmottagare, ange eventuella synpunkter på utvecklingsbidraget för kulturskolor eller förslag på
hur bidraget skulle kunna fungera bättre. (Max 1000 tecken)

Bifoga filer

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

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

R173

16/16

53

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/3
Datum 1 december 2021

Anmälningsärenden 2021-12-14
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. Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2021-12-01.
Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll, handlingsid: Kfn 2021.565.
Kultur och fritid
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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From:
Niklas Sommelius
Sent:
Tue, 23 Nov 2021 10:27:54 +0000
To:
Brorsson, Ida
Cc:
Johanna Kandell;Ros-Marie Stjernfeldt
Subject:
Sv: Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll
Attachments:
Bilaga x Riskanalys 2021_bruttolista.docx, Bilaga xy Kfn 70 2020
Internkontrollplan 2021.docx, Bilaga y Kfn 562020 Riskanalys 2021 kultur- och fritidsnämnden.docx,
Bilaga yy Internkontrollplan 2021.docx

Hej,
Här kommer vårt svar:
 Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande risk- och
väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund
för fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är nämnden involverad i
framtagandet av risk- och väsentlighetsbedömningen?
o Om ja, på vilket sätt?
 Svar: Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och rekommendationer som skrevs fram
efter granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under hösten
året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med att min ledningsgrupp tar fram en
bruttolista med identifierade risker. Se bilagorna x och y för bruttolista för KFN.

 Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista bearbetas av hanteras i den
politiska beredningen med ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter blir
bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. Nämnderna beslut om vilka risker
som gå vidare till internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och väsentlighetsanalysen. Se
bilaga xy och yy för internkontrollplan KFN.
Genom ovanstående beskrivet arbetssätt och process menar jag att det genomförs en
heltäckande risk-och väsentlighetsanalys som även inkluderar den politiska nivån.

 Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet som genomförs
under året så att kontroller sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?
o Om ja, på vilket sätt?
Svar: Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning sammantaget utifrån
den mall som finns framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som
beslutar när varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem för att inte alla
granskningar ska göras i exempelvis i slutet av året. Se bilaga yy
Genom ovanstående beskriven återrapportering till nämnden menar jag att nämnden får
kontinuerlig återkoppling av de kontroller som skett och en analys av resultatet.
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/Niklas

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Kommunhuset
Telefon: 0417-181 34
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Från: Brorsson, Ida <ida.brorsson@kpmg.se>
Skickat: den 2 november 2021 15:38
Till: Niklas Sommelius <Niklas.Sommelius@tomelilla.se>; rosemarie.stjernfeldt.@tomelilla.se
Ämne: Uppföljning av granskning 2019 - Intern kontroll
Hej,
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun fått i uppdrag att genomföra
uppföljning av granskningen avseende intern kontroll, som genomfördes 2019, se bifogad
granskning.
Med anledning av detta önskar vi följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
angivna förbättringsområden och rekommendationer i rapporten. Vi önskar få skriftliga svar kring
vilka åtgärder kultur- och fritidsnämnden vidtagit med anledning av revisorernas
rekommendationer, se nedan. Bifoga även ev. styrdokument/riktlinjer/rutiner som verifierar vilka
åtgärder som vidtagits.
 Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande risk- och
väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund
för fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är nämnden involverad i
framtagandet av risk- och väsentlighetsbedömningen?
o Om ja, på vilket sätt?
 Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet som genomförs
under året så att kontroller sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda
kontroller sker?
o Om ja, på vilket sätt?

Vi väljer att kommunicera uppföljningsfrågorna till er men om ni bedömer någon annan
lämpligen bör besvara frågorna vänligen vidarebefordra frågorna till berörd person.
Vi önskar få era skriftliga svar senast 24 november. Tack!
Återkom vid frågor,
// Ida
Ida Brorsson
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Certifierad kommunal yrkesrevisor
Teamleader Region Syd - Government Advisory Services
KPMG
Nordenskiöldsgatan 8
201 22 Malmö
Phone:
E-mail:

+46 73 4438990
ida.brorsson@kpmg.se

KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram
Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr

***********************************************************************
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication
in error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender , then
delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure,
copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may
be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions
expressed in the governing KPMG client engagement letter. Opinions, conclusions and other information
in this e-mail and any attachments that do not relate to the official business of the firm are neither given
nor endorsed by it.
KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.
This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing
services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a
coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG
International provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a legally distinct
and separate entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of
your local KPMG member firm can be obtained from your KPMG representative.
This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software.
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Riskanalys 2021
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden
Vidare hantering

Ansvarig

Kommentar

Riskvärde

Risk

Konsekvens

Risk-kategori

Sannolikhet

Riskid

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

Ett område
med mycket
medel och
intressant att
granska.

3

Verksamhetsrisk

2

2

4

Inbyggda kontroller
bedöms räcka

Enhetschef

Tidigare års
kontroller visar
att rutiner följs

4

Verksamhetsrisk

1

2

2

Inbyggda kontroller
bedöms räcka

Enhetschef

Tidigare års
kontroller visar
att rutiner följs

5

Risker för
förtroendeskada

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

Att en negativ händelse inträffar
Risk att … (händelse) inträffar på grund av …
(orsak), vilket leder till … (konsekvens).
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Hur hanterar vi risken?
Är den:

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

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ inbyggda kontroller
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Till intern
kontrollplan

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

2

2

4

Granskning

Verksamhetschef

Har inte
granskats
tidigare.

8

Verksamhetsrisk
och risk för
förtroendeskada

Nämndens beslut effektueras inte
på grund av bristande rutiner och
dialoger, vilket kan leda till
förtroendeskada
Aktuell information finns inte
tillgänglig för medborgarna på
kommunens hemsida. Orsaken kan
vara brist i internkommunikation,
vilket kan leda till förtroendeskada
till medborgare

2

3

6

Granskning

Enhetschef

Har inte
granskats
tidigare.

8

Verksamhetsrisk
och bristande
efterlevnad av
regelverk

Risk att med enbart en enhetschef
blir det ett sårbart ledarskap

3

2

6

Granskning

Verksamhetschef

Har inte
granskats
tidigare.

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.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.
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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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
15 december 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 70

Dnr KFN 2020/38

Internkontrollplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta intern kontrollplan för 2021.

Reservationer/Deltar inte i beslutet
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 november
2020 att följande riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för
2021:
- Riskid 2: Föreningsbidrag. Att korrekt belopp är utbetalt till rätt förening.
- Riskid 3: Inbrott, stöld, vandalisering. Att de rutiner som finns följs. Att
verksamheten stänger och låser. Att bärbara datorer tas hem eller låses in.
- Riskid 8: Hemsidan. Att hemsidans delar om kultur- och fritidsnämndens
verksamhet är korrekt.
- Riskid 9: Sårbart ledarskap. Hur leder man en verksamhet med 32
medarbetare?
Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en intern kontrollplan med
handlingsid: Kfn 2020.502.
Ekonomiska konsekvenser
Att anta internkontrollplanen får inga ekonomiska konsekvenser men en väl
fungerande internkontroll kan ge positiva ekonomiska konsekvenser
Barnperspektivet
Föreningsbidragen vänder sig till stor del till barn så det är viktigt att korrekt
belopp utbetalas till rätt förening.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
15 december 2020

Kultur- och fritidsnämnden

§ 70 forts
Uppföljning
Planen kommer följas upp tertialvis samt efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta intern kontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021, handlingsid: Kfn 2020.502
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2020-12-01,
handlingsid: Kfn 2020.529.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
17 november 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 56

Dnr KFN 2020/38

Riskanalys 2021 kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att risk id 2, 3, 8 och 9 i förvaltningens
riskanalys, handlingsid: Kfn 2020.458, ska ingå i nämndens interna
kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i
december med förslag till internkontrollplan för 2021.

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 åtta risker. Kultur- och
fritidsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021.
En kommunövergripande handbok för intern kontroll har nyligen utarbetats
och arbete pågår med att uppdatera kommunens reglemente för intern
kontroll.
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.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
17 november 2020

Kultur- och fritidsnämnden

§ 56 forts
Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå hur
uppföljningen ska ske.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att risk id x, x och x i förvaltningens
riskanalys, handlingsid: Kfn 2020.458, ska ingå i nämndens interna
kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i
december med förslag till internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2020.468.
Riskanalys 2021 bruttolista, handlingsid: Kfn 2020.458.

Förslag till beslut under sammanträdet

Efter dialog föreslår samtliga ledamöter att riskid 2,3,8,9 i riskanalys 2021 ska
ingå i nämndens interna kontrollplan.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign

67

Internkontrollplan 2021
Riskid

2

3

8

Risk
Att en negativ händelse
inträffar

Kommunen betalar
ut felaktigt
föreningsbidrag.
Detta kan bero på
den mänskliga
faktorn, vilket kan
leda till
förtroendeskada för
kommunen.
Kommunen drabbas
av inbrott, stöld,
vandalisering som
påverkar
verksamheten. Kan
leda till en
ekonomisk
konsekvens samt en
påverkan i det
dagliga arbetet
Aktuell information
finns inte tillgänglig
för medborgarna på
kommunens
hemsida. Orsaken
kan vara brist i
internkommunikation
, vilket kan leda till
förtroendeskada till
medborgare

Riskvärde

Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden
Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vad ska granskas?

Hur ska granskningen
utföras?

Omfattning/
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av
granskningen

Rapporteras
till

Rapporteringstidpunkt

Till vem ska
granskningen
rapporteras?

När ska granskningen
rapporteras?

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)

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)

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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