Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas
Tid:

Tisdagen den 18 januari 2022 kl. 14.00

Plats:

Digitalt via Microsoft Teams

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr

Sidnr

1

Val av justerare och tidpunkt för justering

2

Ändringar i föredragningslistan

3

Dialoger och informationsärenden 2022-01-18

2022/2

2-6

4

Informationsärende - verksamhetsplan 2022

2021/17

7 - 17

5

Beslutsattestanter 2022

2021/47

18 - 20

6

Yttrande - Strategi för medborgardialog

2021/46

21 - 33

7

Anmälningsärenden 2022-01-18

2022/3

34 - 39

Alexander Verweij Svensson (M)
Ordförande

Johanna Kandell
Sekreterare

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

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

Diarienummer: KFN 2022/2
Datum 7 januari 2022

Dialoger och informationsärenden 202201-18
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.
-

Gällande covid-19-restriktioner och verksamhetsplanering
Synpunkter på och konsekvenser av kommunens nya regler för föreningsstöd

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

Kommunbesök

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, 2022-01-07.
Synpunkter på och konsekvenser av kommunens nya regler för föreningsstöd,
handlingsid: Kfn 2022.15.
Kultur och fritid
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

2 (2)
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Till Kultur- och Fritidsnämnden, Tomelilla kommun
Kopia till: Kommunstyrelsen och Pensionärsrådet
SYNPUNKTER PÅ OCH KONSEKVENSER AV KOMMUNENS NYA REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla fick den 16 december 2021 en första inblick i och genomgång av det nya
systemet för föreningsbidrag som införts i Tomelilla kommun. Det nya systemet reser fortfarande frågor om
laga kraft och rimlighet för pensionärsföreningarna.
SPF Klubb 67 vill här peka på några saker som vi anser oklart. Vår utgångspunkt är att det nya systemet
innebär mindre förändringar för övriga föreningar. Det avser målgruppens ålder och förändrat hyresbidrag.
För ansökan om lokalt aktivitetsstöd innebär det inga förändringar alls för övriga föreningar. För
pensionärsföreningarna innebär det nya systemet en fullständig och total förändring och övergång till något
helt nytt som vi inte behövt göra i det tidigare stödsystemet, samtidigt som vi förlorar det tidigare
grundbidraget.
1. Av Kultur- och fritidsförvaltningen fick vi den 16 december beskedet att vi inte kan ansöka om lokalt
aktivitetsstöd förrän i februari 2023, och då för den verksamhet vi genomför under andra halvåret
2022. Motiveringen till det är att pensionärsföreningarna får utbetalt bidrag i januari 2022.
Utbetalningen i januari 2022 avser bidrag ansökta enligt de tidigare bestämmelserna och avser
verksamhetsåret 2020. De tidigare bestämmelserna har upphört och nya bestämmelser börjar gälla
från ”aktivitetsåret 2021” (oklart vad det innebär) och i alla fall senast från 1 januari 2022.
Pensionärsföreningarna omfattas fullt ut av de nya bestämmelserna från den tidpunkt de träder i
kraft. Hänvisningen till utbetalningen i januari 2022 är därför helt irrelevant i sammanhanget. Att i
det perspektivet flytta fram möjligheten att ansöka om aktivitetsstöd till först 2023 är därför helt
orimligt. Att vi har rätt att ansöka för första halvåret 2022 måste snarast konstateras, då vi behöver
föra närvarolistor för att kunna ansöka om lokalt aktivitetsstöd i augusti 2022.
2. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser i Kommunfullmäktiges beslut av den 21 juni
2021, som skulle innebära att vi blir undantagna för att kunna ansöka om aktivitetsstöd för första
halvåret 2022 (vilket eventuellt kan strida mot Kommunallagen), anser vi att det saknas saklig grund
för att neka pensionärsföreningarna det. Det skulle inte förvåna om utfallet vid en juridisk prövning
skulle bli så. Kommunen har infört nya bestämmelser och alla föreningar i kommunen omfattas av
bestämmelserna från det tillfälle de träder i kraft. Därför kan inte vi undantas med hänvisning till att
vi får bidrag utbetalt i januari 2022, som dessutom är en utbetalning baserad på ansökan i ett
tidigare, och inte längre gällande, stödsystem. Om inte, är det nära till hands att tänka att vi blir
diskriminerade, eftersom övriga föreningar kan fortsätta ansöka om lokalt aktivitetsstöd i enlighet
med de nya bestämmelserna.
3. Det finns vidare en risk för att vi kommer att förlora bidragsmedel jämfört med det tidigare
systemet. I det underlag förvaltningen tagit fram om bidragsutfall för fem föreningar finns en del
frågetecken och, enligt vår mening, en direkt felaktighet.
Felaktigheten handlar så vitt vi kan förstå om hyresbidraget. Det är i underlaget samma belopp för
båda systemen. I det tidigare systemet kunde bidrag utgå med 75 % av hyreskostnaden. I det nya
systemet kan bidrag utgå med högst 50 %. Beloppet för hyresbidrag i det nya systemet bör därför
rimligen beräknas till ett lägre belopp än i det tidigare systemet, om vi förstått det hela rätt.
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Det finns vidare frågetecken för hur antalet deltagartillfällen är redovisat. En förening redovisar 634
deltagartillfällen 2019. Det innebär ca 21 aktivitetstillfällen med minst 30 deltagare varje gång. Om
detta är en pensionärsförening är det inte orimligt, då vi brukar ha 10 månadsmöten där säkert
minst 30 deltar. Övriga 334 deltagartillfällen kan sannolikt genereras av övriga aktiviteter men som i
så fall är fler än 11, då det sällan är 30 deltagare vid dessa aktiviteter. Denna förening förlorar 4500
kr jämfört med det tidigare systemet inklusive samma nivå på hyresbidrag. En annan förening
redovisar 5903 deltagartillfällen, vilket innebär ca 196 aktivitetstillfällen med minst 30 deltagare
varje gång. Återigen, om detta är en pensionärsförening, samlar månadsmötena 300
bidragsberättigade deltagartillfällen. Det saknas alltså ca 5600 deltagartillfällen för de resterande
186 gångerna. Som nämnts ovan är det aktiviteter som sällan samlar mer än 30 deltagare, snarare
tvärtom. Och även om den här föreningen haft 100 deltagare vid månadsmöten, och felaktigt räknat
in dessa i redovisningen, saknas fortfarande 4900 deltagartillfällen från övriga aktiviteter. Den här
föreningen vinner ca 22000 kr. Noterbart är att de här två föreningarna har ungefär samma
medlemsantal.
Det kan vara så att den ena föreningen sannolikt redovisar antalet deltagartillfällen på ett korrekt
sätt, medan den andra föreningen sannolikt redovisar antalet på ett felaktigt sätt i relation till de nya
bestämmelserna. Vi hävdar inte att det är så eftersom vi inte vet vilka föreningar det är (framgår inte
av redovisningen). Det känns dock mycket osannolikt att en pensionärsförening i Tomelilla kommun
kan redovisa närmare 200 aktivitetstillfällen med minst 30 deltagare varje gång under ett år.
Som jämförelse kan vi beräkna våra deltagartillfällen i SPF Klubb 67, med utgångspunkt i den
verksamhet vi planerar under 2022, till i bästa fall kanske totalt 1385 bidragsberättigade
deltagartillfällen under hela året. Det skulle innebära 5175 kr i lokalt aktivitetsstöd. Jämfört med det
tidigare medlemsbaserade bidraget på 30 kr/medlem förlorar vi enbart i den delen av bidraget
nästan 1000 kr. Vilken summa vi sedan än jämför hyresbidraget med, blir det oavsett mindre än
tidigare. Det är givetvis också osäkert om vi kan genomföra all planerad verksamhet och då får vi
mindre lokalt aktivitetsstöd än beräknat ovan.
4. Begränsningen till 30 bidragsberättigade deltagare/aktivitetstillfälle är svårförståelig. För
idrottsföreningarna och barn- och ungdomsorganisationerna utgör detta sällan ett bekymmer. Ett
fotbollslag har en spelartrupp på 22 spelare och ett hockeylag kanske 25. Scouterna är kanske sällan
mer än 30 st i en grupp. Vi har inga ”lagenheter” eller ”nivågrupper”. Månadsmöten är den största
aktiviteten i föreningen och vi har mellan 50-70 deltagare på våra månadsmöten. Det vore rimligt att
vi fick räkna alla deltagare på våra månadsmöten som bidragsberättigade, då dessa möten är mycket
viktiga ur social synpunkt och inte sällan är den enda aktivitet många medlemmar deltar i. Som vi
förstår det har bidragsreglerna i Sjöbo kommun delvis stått modell. I deras bestämmelser finns inte
denna begränsning och där får alla deltagare räknas för lokalt aktivitetsstöd.
5. När det gäller hyresstödet ska vi kunna redovisa 250 deltagartillfällen för lokalt aktivitetsstöd
föregående verksamhetsår för att få upp till 50 % av hyreskostnad i bidrag. I annat fall kan högst 25
% utgå i bidrag. (I det tidigare stödsystemet gällde högst 75 %). Vi ska söka hyresstöd den 31 mars
2022 och senaste verksamhetsår är då rimligen 2021. Under 2021 har det varit pandemi med
restriktioner som begränsat verksamheten. Men framför allt kan vi inte redovisa 250
deltagartillfällen för lokalt aktivitetsstöd under 2021, eftersom vi varken haft anledning eller
möjlighet att ansöka om lokalt aktivitetsstöd i det tidigare stödsystemet! Detta är faktiskt ett
obegripligt förbiseende av en konkret konsekvens. Den 31 mars 2023 kan vi söka hyresstöd för
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kostnader under 2022. Enligt punkt 1 ovan ska vi bara kunna ansöka om lokalt aktivitetsstöd för
andra halvåret 2022. Även om vi i SPF Klubb 67 skulle klara att redovisa 250 bidragsberättigade
deltagartillfällen under andra halvåret 2022, är det inte säkert att föreningar med mindre
medlemsantal gör det. Effekten blir därmed att vissa föreningar inte uppnår 250 deltagartillfällen för
50 % hyresstöd förrän vid ansökan den 31 mars 2024, om det vi tagit upp i punkt 1 ska gälla!
Eftersom det ändå inte kan anses möjligt att vi inte ska kunna ansöka om lokalt aktivitetsstöd för
första halvåret 2022, torde detta inte utgöra något problem. Vi pekar bara på en konsekvens av
Kommunfullmäktiges beslut.
6. Avslutningsvis är det helt orimligt att införa ett nytt stödsystem som ska börja gälla ”aktivitetsåret
2021” (oklart vad det innebär), som samtidigt får konsekvensen att vi i sämsta fall inte medges
möjlighet att ansöka om stöd fullt ut, i enlighet med bestämmelser vi nu omfattas av, förrän först år
2024. Detta pga. bland annat avsaknad av tydliga övergångsbestämmelser. Av det material vi kunnat
ta del av känns det inte heller som att det gjorts en noggrann konsekvensanalys av det nya
stödsystemet. I såväl statliga som kommunala utredningssammanhang är en noggrann
konsekvensanalys ett nödvändigt (i statliga utredningar obligatoriskt) verktyg för att kunna bedöma
vilka effekter ett förslag får. Vi upplever att det saknas här.
Med ovanstående som bakgrund anser SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla
Att

Kultur- och fritidsnämnden ska överväga ett förslag till ändring av begränsningen till 30 deltagare per
aktivitetstillfälle för pensionärsföreningarna.

Att

Kultur- och fritidsnämnden ska konstatera att pensionärsföreningarna omfattas fullt ut av de nya
reglerna och har rätt att ansöka om lokalt aktivitetsstöd för verksamhet under första halvåret 2022.

Att

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta att hyresbidrag till pensionärsföreningarna för år 2021 ska
medges med högst 50 % med hänsyn till de begränsade möjligheter föreningarna haft att bedriva
verksamhet under 2021, och primärt till det faktum att föreningarna i formell mening inte kan
redovisa några deltagartillfällen för lokalt aktivitetsstöd för 2021, eftersom föreningarna aldrig ansökt
om det tidigare.

Att

Kultur- och fritidsnämnden hos kommunfullmäktige, om behovet uppstår, hemställer om
tilläggsbudget för 2022 för att täcka kostnaderna för pensionärsföreningarnas berättigade
ansökningar om lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2022, samt för att medge hyresbidrag med
högst 50 % av godkända hyreskostnader för 2021, om detta avses utbetalas under 2022.

Tomelilla 10 januari 2022
Med vänlig hälsning
För SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla

Gunnar Sallstedt
Ordförande SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla
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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 13 december 2021

Verksamhetsplan 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänna redogörelsen av
verksamhetsplan för 2022 och lägger densamma till handlingarna..

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan 2022 beskriver den omvärldsanalys som verksamheten har
gjort och den SWOT-analys som finns. Den beskriver också det uppdrag
som verksamheten har och vilka aktiviteter som verksamheten avser att
göra under 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Inga nya konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga nya konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga nya konsekvenser.
Uppföljning
Verksamheten gör en ny plan varje år.

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, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-13.
Verksamhetsplan 2022, handlingsid: Kfn 2022.16.
Kultur och fritid

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

2 (2)
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Verksamhetsplan
2022
VERKSAMHETSPLAN
Kultur- och fritidsnämnden
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Verksamhetsplan 2022
Status: Påbörjad Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: Kultur- och fritidsnämnden
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Verksamhetsplan 2022
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Vad är vårt uppdrag?
•

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

•

Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp.

•

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

•

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

•

Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.

•

Nationaldagsfirande.

Lagstiftning
Lagar och riktlinjer som styr verksamheten.
•

Bibliotekslagen

•

Barnkonventionen

Verksamhetsplan 2022
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Omvärldsbevakning
Omvärldshändelse

Effekt för oss

Corona-pandemi.

Måste tänka om och ställa om.
Tillhandahålla digitala lösningar och själva
ha kompetens/utrustning och nya
arbetsmetoder. Uppmärksamma den digitala
klyftan och underlätta för personer i digitalt
”utanförskap”.
Nedstängning av konstinstitutioner,
inställda och uppskjutna utställningar
globalt, nationellt, regionalt och lokalt.
Svårigheter för konstnärer att fullfölja
påbörjade uppdrag samt en starkt begränsad
arbetsmarknad och efterfrågan inom
konstnärliga och kreativa näringar i Sverige.
En allmän osäkerhet i branschen påverkar
Tomelilla konsthall på flera sätt. Bokade
konstnärer riskerar att inte kunna
genomföra planerade projekt. Utställningar
riskerar att avbokas med kort varsel på
grund av konstnärers ekonomiska
förhållanden samt i vissa fall på grund av
hälsa/risk för sjukdom.
Trots vaccineringsgraden mot covid-19
måste Sverige vara redo på att leva med
pandemin i flera år.

Utbudet och efterfrågan på digital
media ökar.

Satsa en större del av vår budget på emedier, e-böcker och strömmad film. Kan
vara en effekt av pandemin.

Barn/unga använder sociala nätverken mer
frekvent.

Dialog med barn/unga mellan 10 - 18 år om
deras aktiviteter och rekommendationen om
daglig fysisk aktivitet.

Ökad arbetslöshet leder till fler
vuxenstuderande.

Tillhandahålla studieplatser och vara
behjälplig med fjärrlån samt inköp av
kursböcker.

Barn och unga läser mindre.

Fortsätta satsning och samarbete med
skolan för att stimulera till läsning och
uppmärksamma vikten av läsförståelse för
goda skolresultat.

Verksamhetsplan 2022
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Medverkans- och utställningsersättning
(MU - avtal om upphovsmäns rätt till
ersättning vid visning av verk samt
medverkan vid utställning mm, räknas upp
år 2022).

Konsthallens nuvarande
utställningsersättning kommer att halka efter
rådande norm för ersättningsnivåer än mer.
Konsthallen får svårare att hävda sig i
konkurrensen om utställande konstnärer.

Barnkonventionen har blivit lag och då
krävs ett större fokus på barns och ungas
inflytande på både verksamhet och lokaler.

Svårt att inhämta brett underlag från barn
och unga.
En fortlöpande översyn av barns möjlighet
till delaktighet i våra verksamheter och
lokaler.

Kulturskolebidraget.

Möjlighet att söka nya bidrag för 2022.

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga.

Våra verksamheter vill bidra till minskad
utveckling av psykisk ohälsa hos barn och
unga. Uppmärksamma tidiga tecken på
psykisk ohälsa är viktigt för att de ska kunna
få tidiga insatser.

Verksamhetsplan 2022
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Nulägesanalys
Styrkor

Möjligheter

Kreativ och kunnig personal.

Bättre tillgänglighet (meröppet) gör att
vi når fler.

Samarbete delregionalt/regionalt.

Utveckling av digitala hjälpmedel/verktyg.

Omvärldsintresse.

Utveckling av utbudet på kulturskolan.

Återkommande och nöjda besökare.

Utveckla att ställa om från en
utbudsverksamhet till en
efterfrågeverksamhet.

Goda relationer till press och media.

Ökad kommungränsöverskridande
samverkan.

Genom nätverk och samverkan
fortbildas personalen löpande.

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

Geografiskt bra läge samt lättillgänglig
och handikappanpassad konsthall.

Genom det internationella residenset bidrar
konsthallen med att sätta Tomelilla på
kartan i en större kontext.

Konsthallen är med i referensgrupper och
samarbeten där institutionen ses som ett
föredöme.
Stor bredd på kursutbud i kulturskolan.
Främjar brett och tillgängligt kulturliv
för barn och unga.
Stor tillit.
Svagheter

Hot (risk)

Liten personalstyrka och organisation ger
sårbarhet.

Sjukdom, exempelvis covid-19, som slår ut
hela eller delar av personalstyrkan.

Teknisk utrustning.

Utveckling hindras på grund av lokalbrist.

Få barn och unga med utländsk bakgrund i
kulturskolan.

Svårt att rekrytera personal med
rätt kompetens.

Få pojkar i kulturskolan.

Hög arbetsbelastning.

Få barn och unga med funktionsvariation.

Ekonomi.

Svårt att nå högstadie- och gymnasieelever.

Inställda verksamheter på grund av pandemin.

Verksamhetsplan 2022
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Vad vill vi uppnå?
Nämndens mål är att:
•

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas (hållbar utveckling).

•

Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet (delaktighet och egenmakt).

•

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med fem
procent (trygghet och hälsa).

Mål gällande god ekonomisk hushållning:
•

Föreningslivet ska vara utvecklande och bidra till god folkhälsoekonomi.

Verksamhetsplan 2022
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Vad behöver vi göra?
Aktivitet

Ansvarig

När ska det Status
vara klart?

Förbättra information på
hemsidan

Enhetschef/medarbetare
Löpande
tillsammans med
kommunikationsavdelningen

Göra medborgarundersökning om Enhetschef/medarbetare
vad som efterfrågas (fråga brett
ute i samhället)

Löpande

Digitala evenemang för att även
locka en annan publik som inte
har möjlighet annars

Enhetschef/medarbetare
tillsammans med
kommunikation

Löpande

Planera för att ställa om från en
utbudsverksamhet till en
efterfrågeverksamhet (resultat av
medborgarundersökningen)

Enhetschef/medarbetare

September

Främja läsandet för barn

Medarbetare

Löpande

Erbjuda utbildningar och
Enhetschef/medarbetare
föreläsningar för att underlätta för
personer i digitalt ”utanförskap”

Löpande

Anpassning av lokalerna för att
göra de mer tillgängliga för
människor med diverse
funktionsvariationer

Enhetschef/medarbetare

Löpande

Samarbeten kring integration med Enhetschef/medarbetare
andra aktörer som arbetar med
integration

Löpande

Verksamhetsplan 2022
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Vad planerar vi för på längre sikt?
•

Utöka e-tjänster – en större del av budgeten.

•

Förändring av konsthallen så att det finns möjligheter till all sorts utställning. Både
gällande utrustning och hjälpmedel till att uppföra utställningar, såsom belysning
och teknik.

•

Utveckla distansundervisning.

•

Möjligheten att kunna uppdatera tekniken både vad gäller utrustning och
kompetens.

•

Arbeta med öppna datakällor.

•

Ha möjlighet att bygga till en våning på biblioteksbyggnaden för att kunna ha
lokaler till kulturskolan, möteslokaler till föreningslivet samt samlingslokal till
diverse aktiviteter.

•

Biblioteken har en fortsatt stor betydelse som demokratisk arena genom att erbjuda
tillgång till litteratur, kultur och information, både i tryckt och digital form.

•

När Barnkonventionen nu är lag vill vi också sätta fokus på barn och ungas
inflytande på både verksamhet och lokaler.

Verksamhetsplan 2022
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Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Emelie Olsson
Titel: Ekonom
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se
Mobil: 070 – 995 82 07

Diarienummer: KFN 2021/47
Datum 14 december 2021

Beslutsattestanter 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2022 i enlighet
med bilaga, handlingsid: Kfn 2022.17.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018 (Kf § 8/2018) nytt
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen
ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.
Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta
kostnadsposter man har inom sin respektive nämnd.
Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
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.

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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Uppföljning
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för
verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonom Emelie Olsson, 2021-12-14.
Förslag till beslutsattestanter 2022, handlingsid: Kfn 2022.17.
Kultur och fritid

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

2 (2)
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Förslag till beslutsattestanter - Kultur och fritid år 2022
Ansvar
40000
41000
42000
43000

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5

Befattning
Enhetschef kultur och fritid
Enhetschef kultur och fritid
Enhetschef kultur och fritid
Enhetschef kultur och fritid

Nuvarande
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt

Ersättande befattning
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

100 000
500 000
1 000 000
2 500 000
5 000 000
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Nuvarande
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius

Nivå
3
1
1
3

Fritidsgården
Allmän kultur
Externa bidrag

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/46
Datum 7 januari 2022

Förslag till yttrande - Strategi för
medborgardialog
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (Kf § 76/2021) 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.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Utkast strategi för medborgardialog
remissversion, med handlingsid: Kfn 2021.566 och yttrar sig enligt följande:
Förslaget var uppe för dialog under kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14
december 2021 och då fann nämnden inga förslag till ändringar och man ställer sig
bakom den föreslagna strategin.
Ekonomiska konsekvenser
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Yttrandet har ingen bäring på miljöperspektivet.

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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Uppföljning
Yttrandet följs inte upp av kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-07.
Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Kfn 2021.556.
Kf § 76/2021 Strategi för medborgardialog, handlingsid: Kfn 2021.551.
Kultur och fritid

Johanna Kandell
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander

2 (2)
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum:
Beslutsparagraf:
Börjar gälla:
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kanslichef
Följs upp: Vid behov

MÅLINRIKTAT DOKUMENT

Diarienummer:

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

2 (7)
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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.

5 (7)
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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

6 (7)
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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
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/3
Datum 7 januari 2022

Anmälningsärenden 2022-01-18
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. Expediering av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för
hemslöjdsfrågor

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-07.
Expediering av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för
hemslöjdsfrågor, handlingsid: Kfn 2021.595.
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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