
Tomelilla kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Tid: Tisdagen den 22 mars 2022 kl. 14.00 

Plats: Svea hund, kommunhuset Tomelilla 

Kallelse med föredragningslista 
Ärenden 

Diarienr Sidnr 
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 
2 Ändringar i föredragningslistan 
3 Dialoger och informationsärenden 2022-03-22 2022/2 2 - 3 
4 Informationsärende - Riskanalys och revisionsplan 

2022 för Tomelilla kommun 
2022/20 4 - 14 

5 Årsredovisning 2021 för kultur- och fritidsnämnden 2021/29 15 - 26 
6 Ansökan arrangemangsstöd - Kvinnofestivalen på 

Österlen - Kulturföreningen Christinas Wänner 
2022/22 27 - 39 

7 Ansökan utvecklingsstöd - Boll & Lek - Onslunda 
idrottsförening 

2022/23 40 - 45 

8 Ansökan arrangemangsstöd – Bondrumsgårdens 
hembygdsring 

2022/24 46 - 49 

9 Delegeringsbeslut mars 2022 2022/4 50 - 52 
10 Anmälningsärenden 2022-03-22 2022/3 53 - 91 

Alexander Verweij Svensson (M) Johanna Kandell 
Ordförande Sekreterare 

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 070 - 995 83 30 Johanna Kandell 
E-post: kommun@tomelilla.se
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/2 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
03-22 

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 samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

- Medborgardialog för unga vuxna 24 mars 

 

Information från enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 

- Nationaldagsfirandet 2022 

- Bibblix 

 

Information från ordförande Alexander Verweij Svensson (M)  

- Måldag 26 april 2022 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-02-23. 

 

Kultur och fritid  

 

Johanna Kandell 

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

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/20 
 
Datum 23 februari 2022 

 

Riskanalys och revisionsplan 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan för Tomelilla kommun. I 
revisionsplanen redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade 
granskningar för år 2022 samt vad som ligger till grund för val av granskningar.  

Revisionsplanen 2022 och val av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på 
den grundläggande granskning som genomförts 2021 av kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de samma. 

Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att 
ge KPMG AB i uppdrag att utarbeta ett förslag till revisionsplan samt 
projektbeskrivningar för 2022. 

Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som 
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed 
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen 
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022. 

Under 2022 finns ingen fördjupad granskning särskilt riktad mot kultur- och 
fritidsnämnden.  

Ett urval av nämnder kommer att utses vid uppföljning av 2020 års granskningar, 
vilket inte ännu är beslutat. 

Eventuellt tillkommande granskningar beslutas under året. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning utförs av revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-02-23. 

Beslut - Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Kfn 2022.81. 

Slutlig riskanalys samt revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun_förkortad version, 
handlingsid: Kfn 2022.82. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

  

 

   

5



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 7 Dnr REV 2021/5 

Riskanalys och Revisionsplan 2022 för 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

- Att skicka den förkortade versionen av revisionsplanen för kännedom till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt 
valnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2022 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2021 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 

Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att 
ge KPMG AB i uppdrag att sammanträdet 18 januari 2022 utarbeta ett förslag till 
revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2022.På grund av sjukdom fick beslutet 
flyttas fram till dagens sammanträde. 

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. 
Om budgeten tillåter kan beslut om ytterligare någon granskning fattas under året. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som 
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed 
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen 
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2022. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens 
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av 
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års 
fördjupade granskningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-02-03, handlingsid: Rev 
2022.50 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, handlingsid: Rev 2022.51 

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2022.52 

Projektplan: Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut – 
Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.47 

Projektplan: Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Rev 2022.45 

Projektplan: Uppföljning av 2020 års granskningar, handlingsid: Rev 2022.46 

Projektplan: Granskning av direktupphandling - Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 
2022.43 

Projektplan: Kommunens krishantering och beredskap – Tomelilla kommun, 
handlingsid: Rev 2022.44 

  

7



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

 

Tidigare behandling 
14 december 2021, Revisorerna § 68/2021 Riskanalys och Revisionsplan 2022 
för Tomelilla kommun 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG AB i 
uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till revisionsplan samt 
projektbeskrivningar för 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att den förkortade versionen av revisionsplanen 
skickas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden för 
kännedom. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lidbergs yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tomelilla Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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1. REVISORERNAS UPPDRAG

Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel. 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer 
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de juridiska 
personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig om 
detta till fullmäktige inför dess beslut i ansvarsfrågan. I enlighet med KL 
prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under fullmäktige med ett årligt anslag. För 
revisorerna gäller ett av fullmäktige fastställt reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med fullmäktiges 
presidium, regionstyrelsen och nämnderna. Möten hålls också löpande 
med ledande tjänstepersoner. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom 
riktade utbildningsinsatser, studiebesök, deltagande i seminarier, 
konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner och regioner.

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i 
fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna har 
ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m.m. 
som ska genomföras av de sakkunniga.
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1. REVISORERNAS UPPDRAG (FORTS)
Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna process 
beaktar revisorerna information som inhämtas från andra revisorer inom 
regionens verksamhet – lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i regionens 
företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund 
med flera. Informationen har betydelse för att revisorerna ska kunna pröva 
med en helhetssyn dvs. hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form 
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret 
såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för 
enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten.

Sakkunniga

Revisorerna och lekmannarevisorerna ska biträdas av sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. 

Begreppet sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som 
biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras 
uppdrag.

Sakkunniga är kommunala yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer eller 
andra specialister inom kommunal verksamhet. De sakkunniga ska enligt 
kommunallagen ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal 
verksamhet och revision. Det innebär teoretiska kunskaper och 
metodkunskaper om bl.a. ekonomi, förvaltning, organisation, styrning och 
intern kontroll och/eller om de verksamheter, processer eller funktioner 
som revisionen granskar. Sakkunniga ska tillämpa god revisionssed i 
kommunal verksamhet.

11



3

2. REVISIONSPLAN 2022
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2. REVISIONSPLAN 2022
Fördjupade granskningar

Granskningar Ansvarig nämnd

Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen

Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen Familjenämnden

Granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden

Granskning av direktupphandlingar Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av 2020 års granskningar Urval av nämnder

Ev. tillkommande granskning beslutas under året

 Dialog med företrädare för nämnd/förvaltning görs under hösten inom ramen för den grundläggande granskningen 
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This proposal is made by KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

This proposal is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract and to the satisfactory completion by KPMG AB of applicable client and engagement acceptance 
procedures, including independence and conflict of interest checks. 

KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to 
obligate or bind any member firm.”

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name 
and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Document Classification: KPMG Confidential
14



 

 

   

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

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2021/29 
 
Datum 10 februari 2022 

 

Årsredovisning 2021 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2021 och lägger 
detsamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2021 innehåller bland annat en 
redogörelse över årets väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en 
ekonomisk analys. Verksamhetens måluppföljning utgör också ett avsnitt. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2021 ett ekonomiskt överskott på 
1 603 000 kronor. Överskottet kan främst förklaras av uteblivna kostnader i 
konsthallen på grund av att den var delvis stängd under pandemin. Andra smärre 
förklaringar är uteblivna personalkostnader då det uppstått luckor i organisationen i 
samband med personalavgångar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-02-10. 

Årsredovisning 2021 för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2022.113. 
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Kultur och fritid  

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

Beslutet skickas till: 

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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Årsredovisning 2021
ÅRSREDOVISNING
Kultur- och fritidsnämnden
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Årsredovisning 2021 1 

 

Årsredovisning 2021 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Kultur- och fritidsnämnden     

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

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ..................................................2 
Vision ...........................................................................................................................................2 
Livskvalitetsprogrammet ...........................................................................................................2 
Vad säger brukarna, barnen och eleverna? .............................................................................3 

Verksamhetsanalyser ..........................................................................................................................4 
Kultur- och fritidsnämnden ..........................................................................................................4 

Ansvarsområde ...........................................................................................................................4 
Väsentliga händelser ...................................................................................................................4 
Verksamhetsuppföljning ...........................................................................................................4 
Måluppföljning ...........................................................................................................................6 
Ekonomi ......................................................................................................................................7 
Framtid .........................................................................................................................................8 
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Årsredovisning 2021 2 

 

Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Vision 

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

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

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

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

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

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

Utveckla Soffta till att attrahera barn och unga. Flexibel fritidsgård som har aktiviteter både 
utomhus och inomhus. 

Livskvalitetsprogrammet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Mod - Våga tänka nytt och vara uppfinningsrik när det gäller att kunna hitta på nya idéer, 
lösningar och vara på andra platser än där vi brukar vara. 
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Årsredovisning 2021 3 

 

Aktiva – Främja läsandet för barn - tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt 
och aktivt liv genom läsning. Satsningen är inkluderande och stärker individen. 

Öppna – Göra medborgarundersökning om vad som efterfrågas (fråga brett ute i 
samhället) - Vi vill inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. Vi har 
en hög servicenivå. 

Nyfikna – Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt 
”utanförskap”. Minska ensamhet bland medborgare och skapa trygghet genom att reducera 
utanförskap, samtidigt som vi kan fokusera på ökad tillgänglighet. 

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

Våra verksamheter har i samband med sommarlovsaktiviteter för barn och unga haft dialog 
med målgruppen för att få deras synpunkter gällande aktiviteterna. 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 finns det ett antal områden där vi som 
kommun har ett mer avvikande resultat än riket i övrigt. Det handlar bland annat om att 
medborgare i Tomelilla är mer kritiska till hur vi arbetar med att främja det lokala 
kulturlivet än vad man kan se i övriga riket, så det är en fråga som avviker. Sen finns det 
andra frågor, men det är relativt få skillnader mellan våra medborgare och det som 
framkommit i andra kommuner. Det kan handla om positiva uppfattningar, men också 
negativa uppfattningar. 
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Verksamhetsanalyser 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp 

• Föreningsbidrag och stöd till studieförbund, kultur-, fritids-, pensionärs- och 
handikappföreningar 

• Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år 

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla 

• Nationaldagen 

• Ceremoni för nya medborgare 

Väsentliga händelser 
• Tomelilla blev första kommun i Skåne som hade alla sina bibliotek meröppna i och 

med att biblioteket i Tomelilla tätort har blivit meröppet. 

• Utbetalning av extra ekonomiskt stöd med 500 tkr gjordes till föreningar vars 
verksamhet påverkats negativt av pandemin. Medlen beslutades 2020, men 
utbetalades i början av 2021. 

• Arbetet med revidering av biblioteksplanen slutfördes. 

• Under första tertialet ställdes ett stort antal arrangemang in eller flyttades fram. En 
del arrangemang kunde genomföras digitalt på grund av pandemin. 

• Förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun beslutades 
av kommunfullmäktige. Införandet sker från och med aktivitetsåret 2021, det vill 
säga verksamhetsåret 2022. 

• Stipendieutdelning - Sparbanken syds kompisstipendium (á 1000 kr) tilldelades sex 
av kulturskolans elever. 

Verksamhetsuppföljning 
Arbetet med revidering av biblioteksplanen slutfördes och nämnden fattade beslut den 23 
november 2021 att anta den. 
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2017 inrättades Sten Malmquist-stipendiet för artist in residence (AIR) i Tomelilla med 
bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin 
bortgång 2015. Kultur- och fritidsnämnden utsåg 2021 en stipendiat men med anledning av 
pandemin flyttades detta till 2022. 

De kommunala arrangemangen kring nationaldagen den 6 juni 2021 och Tomelilla 
sommarmarknad den 22 juli 2021 ställdes in, däremot arrangerades Tomelilla 
mikaelimarknad den 21 oktober 2021. 

Utbetalning av extra ekonomiskt stöd med 500 tkr beviljades till föreningar vars 
verksamhet påverkades negativt av pandemin. 

Kulturskolan beviljades ett utvecklingsbidrag på 604 800 kronor från kulturrådet. 

Biblioteket beviljades ett bidrag till stärkta bibliotek med 350 000 kronor från kulturrådet. 

Kulturrådet beviljade ett bidrag till inköp av litteratur. 

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

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

Eleverna i årskurs 9 på Kastanjeskolan i Tomelilla skapade, med utgångspunkt i 
fantasygenren, under våren 2021 masker där fantasytemat legat till grund för såväl skapande 
som uttryck. Maskerna skapades med hjälp av olika material och tekniker, så som måleri 
och skulptur och dessa ställdes ut i Konsthallens nedre plan. 

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

Fritidsgården Soffta, kulturskolan, biblioteken, ungdomsgruppen och föreningarna 
anordnade tillsammans lovaktiviteter. Det gjordes ett omfattande program med många 
olika aktiviteter och detta var möjligt då kommunen beviljades externt bidrag från 
Socialstyrelsen. 

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

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

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

Verksamheten arbetade med att göra hela ansökningsförfarandet digitalt för föreningarna. 

Nämnden ställde sig bakom en avsiktsförklaring kring Äventyrsgolf Väla. 

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

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

Kommunen betalar ut felaktigt föreningsbidrag. 

Granskningen visar att kommunen inte har betalat ut felaktiga föreningsbidrag. 

Aktuell information finns inte tillgänglig för medborgarna på kommunens hemsida. 

Granskningen visade att det fanns smärre felaktigheter som ändrades vid upptäckten. 

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

Granskningen bekräftar att det är ett sårbart ledarskap och att det finns synpunkter hur 
man leder en verksamhet, men ett tillitsbaserat ledarskap gör att medarbetare måste leda sig 
själva allt mer. Verksamhetschefen konstaterar dock att det är en viktig fråga och 
verksamheten bör överväga att formalisera det informella ledarskapet i verksamheten. 

Inga av ovanstående granskningar föranleder några åtgärder från nämndens sida. 

Privata utförare 
Nämnden har inga upphandlade utförare i verksamheten. 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Trots att en del programverksamhet ställdes in på grund av rådande 
pandemi. 

Delaktighet och egenmakt  
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Antal besökare i kulturhuset ska öka.  
Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Kulturhuset var delvis stängt under våren samt att man 
sedan haft begränsningar på besöksantalet. 

Trygghet och hälsa 

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.  
Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Det rapporterades fler deltagartillfällen under 2021 än 2020, dock får 
man ha i beaktande att föreningarna fick välja att redovisa antingen 2019 års siffror eller 
2021 års siffror. 

Ekonomi 
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Intäkter 2450 1928 1007 921 

Kostnader -24896 -23544 -24226 681 

Summa -22446 -21616 -23219 1603 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnd -158 -146 -226 80 

Kultur och fritid -2372 -1688 -2588 900 

Fritidsverksamhet -3657 -3377 -3438 61 

Fritidsgården -2750 -2531 -2899 368 

Marknader -26 -36 -25 -11 

Allmän kultur -13483 -13838 -14043 205 

Summa nettokostnader -22446 -21616 -23219 1603 

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1603 tkr. Överskottet härleddes 
bland annat till konsthallens verksamhet där de inte kunde genomföra planerade 
utställningar och visningar på grund av pandemin, vilket lett till uteblivna kostnader. 
Konsthallen hade även en sjukskrivning under hela året. Ingen ersättare tillsattes på grund 
av osäkerhet kopplad till pandemin. Verksamheten arbetade även med projekt som 
genererat externa bidrag till verksamheten. 
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Verksamheten var inte i full drift under våren då pandemin påverkat. Kulturskolans 
verksamhet hade stor personalomsättning och rekryteringsprocessen var svår, vilket ledde 
till en tidsfördröjning och därmed lägre personalkostnader. 

Framtid 
Kulturverksamhet handlar till viss del om att människor träffas och diskuterar eller 
betraktar eller genomför saker tillsammans. De som konsumerar kultur är till stor del äldre 
personer som i rådande pandemi har uppmanats att vara hemma eller ställa om sitt sociala 
liv. Det innebär att kulturen påverkas och nya sätt att få ut kultur kommer att krävas. Vår 
förhoppning är att vi har lärt oss nya metoder, verktyg, förhållningssätt och nyfikenhet på 
att arbeta på ett annat sätt med kultur. Kultur kan upplevas på så många sätt och inget sätt 
är fel. Förvaltningen hoppas att kulturen tar med sig detta när verksamheten återgår till en 
mer neutral nivå för att inte enbart göra som vi gjorde innan viruset fick fäste i våra 
kroppar och mindset. 

En av de utmaningar som nämnden har är att ställa om verksamheten från en 
utbudsverksamhet, där kommunens tjänster idag först och främst produceras och erbjuds 
utifrån vad som passar ur kommunens perspektiv, till en efterfrågeverksamhet, där 
tjänsterna produceras när medborgare vill att de ska produceras. Exempelvis meröppna 
bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter ordinarie arbetstid utan 
under andra tidpunkter. En fråga man kan ställa sig är om kommunen erbjuder de 
tjänster/varor som medborgare vill ha eller om kommunen bör sluta erbjuda en viss tjänst 
för att istället erbjuda någon annan tjänst eller vara. För att veta det måste kommunen vara 
mer modig och nyfiken på vad medborgarna vill och tänker om sin kommun. En bättre 
medborgardialog är därför något som bör prövas och då inte bara inom 
kulturverksamheten utan även i andra verksamheter. 

Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för 
digitala kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen 
ligger i hur en sådan utveckling ska ske och hur den ska finansieras. Kungliga biblioteket 
uttryckte detta som att ”(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte”. 

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

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

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

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker samt är villiga att ställa ut är 
beroende av att konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för 
utställningar och för konstnärers medverkan. 

Under 2022 kommer verksamheten ta sig an målgruppen äldre ungdomar (18-25 år) för att 
skapa en mötesplats för dem. Det innebär att verksamheten behöver rekrytera relevant och 
kompetent personal till en verksamhet som vi får pröva fram med de behov och 
utmaningar som finns. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/22 
 
Datum 3 mars 2022 

 

Ansökan arrangemangsstöd -  
Kvinnofestivalen på Österlen - 
Kulturföreningen Christinas Wänner 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Kulturföreningen Christinas Wänner 
ett arrangemangs- och evenemangsstöd på 47 000 kronor till Kvinnofestivalen på 
Österlen den 21–24 juli 2022.  

Ärendebeskrivning 
Kulturföreningen Christinas Wänner har den 8 februari 2022 ansökt om ett 
arrangemangs- och evenemangsstöd för Kvinnofestivalen på Österlen.  

Kulturföreningen Christinas Wänner beskriver att i sommar blir det premiär för 
Kvinnofestivalen på Österlen. Den går av stapeln för allra första gången den 21–24 
juli 2022. Deras ambition är att kvinnofestivalen ska ge glädje, kunskap, nya 
upplevelser, energi och idéer för både kvinnor och män. I fyra dagar fylls 
Christinehofs slott och park med samtal, debatter, föreläsningar, utställningar, 
filmvisningar, poesi, teater och musik. Med festivalen vill kulturföreningen Christinas 
Wänner erbjuda kvinnliga aktörer inom kultur och företagande, företrädesvis från 
sydöstra Skåne, en gemensam mötesplats där man kan lyfta fram sin särskilda 
kompetens, bli synliga och visa upp sitt kunnande.  

Kvinnofestivalen arrangeras av kulturföreningen Christinas Wänner i nära samarbete 
med nätverket Qlara och lokala kvinnliga aktörer inom företagande, kultur och 
föreningsliv. Aktörerna inbjuds att delta som utställare med egna stånd i parken där 
man kan presentera sin verksamhet, och/eller som medverkande i festivalens 
programdel. Alla dagar visas film av kvinnliga regissörer i slottets filmrum. Speakers 
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Corner på slottsgården är öppen under hela festivalen. Festivalens samtal, 
föreläsningar och debatter streamas live. Festivalen kommer även att dokumenteras i 
en videoupptagning.  

 

Tänkt målgrupp för arrangemanget är boende och besökare i Skåne med omnejd 
med tonvikt på kvinnor.  

 

Kostnaden för arrangemanget är 352 000 kronor och intäkterna beräknas bli  
140 000 kronor. Kulturföreningen Christinas Wänner har även sökt produktionsstöd 
hos Region Skåne med 165 000 kronor. Kulturföreningen ansöker om ett stöd på  
47 000 kronor från Tomelilla kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arrangemanget ska rymmas inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
Ingen påverkan utifrån barnperspektivet.  

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

Uppföljning 
Nämnden följer upp genomförandet av arrangemanget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-03-03. 

Ansökan arrangemangsstöd - Kvinnofestivalen på Österlen - Kulturföreningen 
Christinas Wänner, handlingsid: Kfn 2022.92. 

Kvinnofestivalen på Österlen - Program, handlingsid: Kfn 2022.100. 
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Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kulturföreningen Christinas Wänner 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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2022-02-08TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Arrangemangs- och evenemangsstöd

Ansökningsdata
Ansökningsnr.: 4412
Status:

Diarienummer:

Ansökningsdat.: 2022-02-02
Verksamhetsår: 2022
Beslut:

Övriga uppl.:

Kunddata
Kortnamn: CHRWÄN
Kundnummer: 0
Namn: Kulturföreningen Christinas Wänner
C/O Arvidsson
Adress: Nygatan 4
Postnr. ort: 273 36  Tomelilla
Tel. arbete:

Tel. bostad:

Telefax:

Organisationsnr.: 802506-4943
Kontotyp/konto: Bankgiro nr:

Beräkning
Förslagsbelopp: 47 000
Avdrag %: 0
Beslutat belopp: 47 000
Signatur:

Avslag/Bevakning
Avlagsdatum: -
Meddelande:

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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2022-02-08TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Arrangemangs- och evenemangsstöd

Ansökningsdata, ansökan  4412
Registrerde ansökningsvärden

Arrangemangsinformation
Rubrik

Kvinnofestivalen på Österlen
Beskriv tänkt genomförande

I sommar blir det premiär för Kvinnofestivalen på Österlen! Den går av stapeln för allra första gången  
21-24 juli 2022. Vår ambition är att kvinnofestivalen ska ge glädje, kunskap, nya upplevelser, energi  
och idéer för både kvinnor och män. I fyra dagar fylls Christinehof slott och park med samtal,  
debatter, föreläsningar, utställningar, filmvisningar, poesi, teater och musik.
Med festivalen vill kulturföreningen Christinas Wänner erbjuda kvinnliga aktörer inom kultur och  
företagande, företrädesvis från sydöstra Skåne, en gemensam mötesplats där man kan lyfta fram sin  
särskilda kompetens, bli synliga och visa upp sitt kunnande.
Kvinnofestivalen arrangeras av kulturföreningen Christinas Wänner i nära samarbete med nätverket  
Qlara och lokala kvinnliga aktörer inom företagande, kultur och föreningar. Aktörerna inbjuds att delta  
som utställare med egna stånd i parken där man kan presentera sin verksamhet, eller/och som  
medverkande i festivalens programdel. Alla dagar visas film av kvinnliga regissörer i slottets filmrum.  
Speakers' Corner på slottsgården är öppen under hela festivalen. Festivalens samtal, föreläsningar  
och debatter streamas live. Festivalen kommer även att dokumenteras i en videoupptagning.
Skickat programmet i mejl till Jessica Persson.

Startdatum

21 juli 2022
Slutdatum

24 juli 2022
Tänkt målgrupp

Boende och besökare i Skåne med omnejd, med tonvikt på kvinnor.

Genomförs inom kommunen
Ja

Ja
Ja
Ja

Kostnader (spec. i kalkyl)

352000
Intäkter (spec. i kalkyl)

140000
Netto

-212000
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

47000
Övriga sökta bidrag till arrangemanget (spec. nedan)

165000
Specificera

Sökt produktionsstöd hos Region Skåne.
Resultat

0
Noteringar
Villkorsuppfyllande

Alla villkor är uppfyllda
Ansökningsdatum

2022
Ansökningsdatum

OK
KFN:s beslut

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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KVINNOFESTIVALEN PÅ ÖSTERLEN 

Plats: Christinehof slott 

Datum: 21-24 juli 2022 
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Kvinnofestivalen går av stapeln för allra första gången 21-24 juli 
2022. Vår ambition är att kvinnofestivalen ska ge glädje, kunskap, 
nya upplevelser, energi och idéer för både kvinnor och män. I fyra 
dagar fylls Christinehof slott och park med samtal, debatter, 
föreläsningar, utställningar, filmvisningar, poesi, teater och musik. 

Med festivalen vill kulturföreningen Christinas Wänner erbjuda 
kvinnliga aktörer inom kultur och företagande, företrädesvis från 
sydöstra Skåne, en gemensam mötesplats där man kan lyfta fram 
sin särskilda kompetens, bli synliga och visa upp sitt kunnande. 

Kvinnofestivalen arrangeras av kulturföreningen Christinas 
Wänner i nära samarbete med nätverket Qlara och lokala kvinnliga 
aktörer inom företagande, kultur och föreningar. Aktörerna 
inbjuds att delta som utställare med egna stånd i parken där man 
kan presentera sin verksamhet, eller/och som medverkande i 
festivalens programdel. Alla dagar visas film av kvinnliga 
regissörer i slottets filmrum. Speakers' Corner på slottsgården är 
öppen under hela festivalen. Festivalens samtal, föreläsningar och 
debatter streamas live. Festivalen kommer även att dokumenteras i 
en videoupptagning. 

 

Preliminärt festivalprogram, hållpunkter: 

Torsdag 21 juli: 

Dagens tema: Höj din röst! 

Samtal och föredrag av och med kvinnor inom ekonomi, politik 
och intresseorganisationer. Speakers' Corner invigs på 
slottsgården. 

Debattkväll inför höstens val: Vad vill partierna göra för 
kvinnorna? Hur vill man stärka kvinnans ställning i samhället? 

 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12 Föredrag:   

Kan "kvinnligt 
tänkande" rädda 

Lotta Hedström, fd 
språkrör för MP och 
mångårig 
riksdagsledamot. 
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världen?  

Om politik, 
andlighet och 
ekofeminism. 

 

12-13 Speaker’s corner Feministiskt initiativ 
m fl. 

13-14 Föredrag: 

Money, money! Hur 
tar du hand om dina 
pengar, kvinna? 

Ekonomijournalisten 
Birgitta Piper. 

14-15 Föredrag:  

Jag är inte död. Jag 
är bara gammal.  

Om äldreomsorgen i 
Sverige. 

Journalisten, filmaren 
och författaren Ylva 
Floreman  

15-16 Samtal: 

Engagerad för livet. 

Om att aldrig sluta 
höja rösten.  

Journalisten och 
filmaren Neta 
Norrmo samtalar 
med Gudrun 
Schyman om ett 
långt liv i politikens 
strålkastarljus. 

16-17   
17-18   
18-20 Valdebatt:  

Vad vill partierna 
göra för kvinnorna? 

Representanter från 
riksdagspartiernas 
kvinnoförbund/lokala 
organisationer deltar i 
debatten. 

Moderator: förslag 
Nadia Jebril, DN, al. 
Heidi Avellan, SDS 

11-16  Filmvisning  
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Fredag 22 juli: 

Dagens tema: Hur mår du, kvinna? 

Samtal och debatt om kropp och själ, hälsa, utseende & jakten på 
evig ungdom; får man vara rynkig och 40+ i Sverige? 

 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12 Grekisk dans för 

kvinnor (utomhus) 
Ingrid Brink med 
danstrupp 

12-13 Speaker’s corner  
13-14 Föredrag:  

Den orientaliska 
dansens själ och 
historia.  

När dans, 
sensualism och 
sexualitet var ett 
med kropp och själ.  

Dansare och författare 
Rozita Auer. 

14-15 Föredrag Skådespelare Ewa 
Fröling 

15-16,30 Debatt: 

Får man vara rynkig 
och 40+ i Sverige? 
Om ålderism och 
utseendefixering. 

 

Medverkande: 

Författare Ylva 
Floreman, 
Journalist Cecilia 
Uddén, författare 
och teologie doktor 
Ann Heberlein, 
dansare Rozita 
Auer. Skådespelare 
Ewa Fröling. 

Moderator: Journalist 
Neta Norrmo 

11-16 Filmvisning  
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Lördag 23 juli: 

Dagens tema: Orden som befriar. 

Samtal och framträdanden om orden som helar och befriar, humor 
och poesi. 

Utställningen “Hon säjer” invigs i parken. Utställningen består av 
citat av kvinnor som är upptryckta på flaggor. 

Stora kafferepet.  
Stora Kafferepet är en hyllning till kaffet, kakorna och kvinnors 
trevliga umgänge. Alla tar med sig sin favoritkaka till det 
gemensamma kakbordet som avnjuts medan konferenciern Peder 
Lamm håller i repet från första till sista koppen. Peder underhåller 
med godbitar ur kaffets och kafferepens historia, välkomnar gäster, 
och däremellan blir det Hattparad, högtidlig utdelning av 
Christinapriset. 
 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12 Föredrag: 

När livet sviktar 

Ibland räcker det inte 
med två ben. Går ett 
sönder faller vi pladask. 
Därför behöver vi tre 
ben för att stå stadigt, 
genom kriser och 
svackor.  
Utifrån sin bok ”Mellan 
köksfönstret och 
evigheten” talar Karin 
Thunberg, journalist och 
författare, om 
trygghetspunkterna 
kärlek, vänskap och 
arbete. 

Journalist Karin 
Thunberg 

12-13 Speaker’s corner  
13-14 Föredrag:  

Om att skriva i kris, 

Författare och poet 
Clara Bolmsjö 
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och använda sig av 
orden som 
terapeutisk läkning 
när livet ställs på sin 
spets. 

 
14.30-16.30 Stora Kafferepet 

med utdelning av 
Christinapriset. 

Stora Kafferepet är en 
hyllning till kaffet, 
kakorna och kvinnors 
trevliga umgänge. Alla 
tar med sig sin 
favoritkaka till det 
gemensamma 
kakbordet som avnjuts 
medan konferenciern 
Peder Lamm håller i 
repet från första till 
sista koppen. Peder 
underhåller med 
godbitar ur kaffets och 
kafferepens historia, 
däremellan blir det 
Hattparad, högtidlig 
utdelning av 
Christinapriset – och 
ett framträdande av en 
av Sveriges mest 
folkkära komiker blir 
Kafferepets absoluta 
höjdpunkt.  
 
Christinapriset delas 
för sjätte gången ut till 
en kvinna som med 
kreativet, 
entreprenörsanda och 
arbetsglädje stärkt och 
lyft kulturen och/eller 
företagandet i sydöstra 
Skåne.  
 
 

Konferencier, 
antikexperten och 
underhållaren Peder 
Lamm.  

Special guest: 
Marianne Mörck. 

Skådespelare Bodil 
Mårtensson delar ut 
Christinapriset. 

11-16 Filmvisning  
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Söndag 24 juli: 

Dagens tema: Her story. 

Samtal och föreläsningar kring kvinnors historia, nu och förr. 

Konsertkväll till musik av Christina Piper i Andrarums kyrka: 
Musik i en barock kvinnas liv. Sång, musik och recitation. 

Medverkande: Mezzosopran Katija Dragojevic, 
ackompanjatör/gittarist Johan Söllscher, skådespelare Bodil 
Mårtensson. 

 

TID AKTIVITET MEDVERKANDE 
11-12  ? 
12-13 Speaker’s corner:   
13-14 Föredrag: 

Fyra fräcka 
fruntimmer 

Författare Barbro 
Blomberg 

Författare Maria 
Elena Bergman 

14-15 Föredrag:  

Fyra fräcka 
fruntimmer 

Författare Marianne 
Gunve 

Författare Helen 
Halldorsdottir 

15-16  Författare Boel 
Westerberg 

19-20 Musik i en barock 
kvinnas liv. Konsert 
till Christina Pipers 
ära.  

Mezzosopran Katija 
Dragojevic, 
ackompanjatör/gittarist 
Johan Söllscher, 
skådespelare Bodil 
Mårtensson. 

I parken, 13-16 Måla med Maj Konstnär Maj Ström 
11-16 Filmvisning  
 

Bakgrundsinformation: 

Sedan kulturföreningen Christinas Wänner tog över 
besöksverksamheten på Christinehof 2017 har föreningen 
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arrangerat olika enstaka event under fruntimmersveckan, som till 
exempel föreläsningar, och då oftast relaterade till slottets 
utställningar, men även bjudit in till debatter kring ett aktuellt 
ämne, som METOO. Christinehofs byggfru, Christina Piper, 1673-
1752, har namnsdag sista dagen i fruntimmersveckan, den 24 juli. 
Till minne av att Christina Piper var Nordens främsta företagare 
under första hälften av 1700-talet har föreningen instiftat 
Christinapriset. Priset delas ut den 24 juli till en kvinna som lyfter 
fram och stärker kultur och företagande i sydöstra Skåne. Genom 
att kulturföreningen Christinas Wänner nu satsar på en fyra dagar 
lång kvinnofestival och bjuder in kulturarbetare, företagare, 
politiker, aktivister och frivilligarbetare att medverka i festivalen, 
tar föreningen ett stort och viktigt steg framåt mot att skapa en 
festival med kvinnors kreativitet och kunnande i fokus som är 
tänkt att bli ett återkommande arrangemang. 

Med reservation för ändringar i programmet. 

Christinehof 7 mars 2022, 

Mia Gröndahl 

Ordförande/Chairwoman  

Kulturföreningen Christinas Wänner 

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

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/23 
 
Datum 3 mars 2022 

 

Ansökan utvecklingsstöd - Boll & Lek - 
Onslunda Idrottsförening 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Onslunda idrottsförening ett 
utvecklingsstöd på 5 000 kronor för projektet Boll & Lek. 

Ärendebeskrivning 
Onslunda idrottsförening har den 28 februari 2022 ansökt om ett utvecklingsstöd för 
ett projekt för Boll & Lek.  

 

Utvecklingsprojektet ska anordnas under perioden 8 maj till den 18 september 2022 
och ska genomföras genom att barn i åldern 3–7 år träffas 1 gång/vecka med 
planerade aktiviteter som innefattar allt från bollek till andra lekar i grupp.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utvecklingsstödet ska rymmas inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
Beslut om utvecklingsstöd har ingen påverkan utifrån barnperspektivet, dock är det 
ett projekt som innebär aktiviteter för barn.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  
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Uppföljning 
Nämnden följer upp genomförandet av projektet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-03-03. 

Ansökan - utvecklingsstöd - Onslunda idrottsförening, handlingsid: Kfn 2022.95. 

Kalkyl - Boll och lek, handlingsid: Kfn 2022.94. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Onslunda idrottsförening 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 

 

41



2022-02-28TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd / Utvecklingsstöd

Ansökningsdata
Ansökningsnr.: 4444
Status:

Diarienummer:

Ansökningsdat.: 2022-02-28
Verksamhetsår: 2022
Beslut:

Övriga uppl.:

Kunddata
Kortnamn: ONSLIF
Kundnummer: 3650
Namn: Onslunda Idrottsförening
C/O

Adress: Sportvägen 15
Postnr. ort: 273 95  Onslunda
Tel. arbete: 0417-304 05
Tel. bostad:

Telefax:

Organisationsnr.: 838800-4064
Kontotyp/konto: Bankgiro nr:

Beräkning
Förslagsbelopp:

Avdrag %: 0
Beslutat belopp:

Signatur:

Avslag/Bevakning
Avlagsdatum: -
Meddelande:

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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2022-02-28TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd / Utvecklingsstöd

Ansökningsdata, ansökan  4444
Registrerde ansökningsvärden

Utvecklingsprojekt
Rubrik

Boll & Lek
Beskriv tänkt genomförande

Boll och lek för barn i åldern 3-7år. Träffas 1 gång i veckan med planerade aktiviteter som innefattar  
allt från bollek till andra lekar i grupp.

Startdatum
2022-05-08

Slutdatum
2022-09-18

Tänkt målgrupp
3-7år

Kostnader (spec. i kalkyl)

5000
Intäkter (spec. i kalkyl)

1500
Netto

-3500
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

5000
Övriga sökta bidrag till projektet (spec. nedan)

0
Specificera
Resultat

1500
Noteringar
Ansökningsdatum

Tyvärr - ansökan kom in för sent
KFN:s beslut

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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Boll och lek

Söndagar 13:00-14:00 6 juni - 25 september
17 tillfällen

Intäkter
Ledarstöd 5 kr/gruppaktivitet 85
Aktivitetsstöd 7 kr/deltagartillfälle 357 Antar 3 st 7-åringar, resten är yngre och ej bidragsberättigade

Kostnader
Reseersättning ledare -2040 Milersättning Ystad-Onslunda-Ystad á 20 kr/mil
Bollar stl. 2 och 3 -1500
Koner och popup mål -500
Västar 2 x 10 pack -400
Rockringar och hopprep -500
Avslutningspresent och diplom -500
Resultat -4998
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/24 
 
Datum 9 mars 2022 

 

Ansökan arrangemangs- och 
evenemangsstöd - Brödbak på 
Bondrumsgården - Bondrumsgårdens 
Hembygdsring 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Bondrumsgårdens Hembygdsring ett 
arrangemangs- och evenemangsstöd på 1 800 kronor för arrangemanget Brödbak på 
Bondrumsgården den 10 april 2022. 

Ärendebeskrivning 
Bondrumsgårdens Hembygdsring har den 3 mars 2022 ansökt om ett arrangemangs- 
och evenemangsstöd för Brödbak på Hembygdsgården.  

Bondrumsgårdens Hembygdsring beskriver att de kommer att anordna ett 
arrangemang den 10 april 2022 där de bakar i den nyreparerade ugnen på 
Bondrumsgården. Utöver det har de en utställning med skolslöjd från dåtid till nutid.  

 

Tänkt målgrupp är alla personer, barn som vuxna är välkomna.  

 

Totalkostnaden för arrangemanget är 1 800 kronor, vilket är den summa 
Bondrumsgårdens Hembygdsring söker. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Arrangemanget ska rymmas inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
Även barn är välkomna och kan ha glädje av arrangemanget. 

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

Uppföljning 
Nämnden följder upp genomförandet av arrangemanget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-03-09. 

Ansökan arrangemangsstöd - Bondrumsgårdens hembygdsring, handlingsid: Kfn 
2022.111. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Bondrumsgårdens Hembygdsring 

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 
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2022-03-04TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd / Arrangemangs- och evenemangsstöd

Ansökningsdata
Ansökningsnr.: 4447
Status:

Diarienummer:

Ansökningsdat.: 2022-03-03
Verksamhetsår: 2022
Beslut:

Övriga uppl.:

Kunddata
Kortnamn: BONDHEM
Kundnummer: 0
Namn: Bondrumsgårdens Hembygdsring
C/O Eva Gustavsson
Adress: Bondrum 13:13
Postnr. ort: 273 92  Skåne Tranås
Tel. arbete:

Tel. bostad: 0417-230 68
Telefax:

Organisationsnr.: 838800-3140
Kontotyp/konto: Bankgiro nr:

Beräkning
Förslagsbelopp:

Avdrag %: 0
Beslutat belopp:

Signatur:

Avslag/Bevakning
Avlagsdatum: -
Meddelande:

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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2022-03-04TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd / Arrangemangs- och evenemangsstöd

Ansökningsdata, ansökan  4447
Registrerde ansökningsvärden

Arrangemangsinformation
Rubrik

Brödbak på Bondrumsgården
Beskriv tänkt genomförande

Vi bakar i den ny reparerade ugnen på Bondrumsgården.
Utställning med skolslöjd från dåtid till nutid.
Försäljning av kaffe/te med tilltugg.

Startdatum

2022-04-10
2022-04-10

Tänkt målgrupp

Alla personer, barn som vuxna, är välkomna till Bondrumsgården denna dag

Genomförs inom kommunen
Ja

Ja
Ja
Ja

Kostnader (spec. i kalkyl)

1800
Intäkter (spec. i kalkyl)

0
Netto

-1800
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

1800
Övriga sökta bidrag till arrangemanget (spec. nedan)

0
Specificera

Intäkter:
Försäljning av fika 800 kr

Utgifter:
Ved 300 kr
Redskap till ugnen 350 kr
Bakning 250 kr
kaffe 250 kr
körkostnader 650 kr
summa  utgifter: 1800 kr

Resultat

0
Noteringar
Villkorsuppfyllande

Alla villkor är uppfyllda
Ansökningsdatum
Ansökningsdatum

Tyvärr - ansökan kom in för sent
KFN:s beslut

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/4 
 
Datum 4 mars 2022 

 

Delegeringsbeslut mars 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för mars 2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde: 

1. Bidrag till ungdomsföreningar 2022 

2. Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-03-04. 

Bidrag till ungdomsföreningar 2022, handlingsid: Kfn 2022.114. 

Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 2022, handlingsid: Kfn 2022.115. 

 

 

Kultur och fritid  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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    2022-03-03 
 
Bidrag till ungdomsföreningar 2022 
 
Totalt finns 61 ungdomsföreningar registrerade i Tomelilla kommun. Av dessa har 19 sökt  
och blivit beviljade bidrag 2022 till en sammanlagd summa på 1 791 570 kronor. I denna  
summa är inte lokalt aktivitetsstöd inräknat. För 2021 har det utbetalats 521 988 kronor i lokalt 
aktivitetsstöd till ungdomsföreningar. 

Det finns hyres- eller lokalbidrag, driftbidrag och övrigt anslag samt lokalt aktivitetsstöd.  
I driftbidraget ingår även lån med ”fritidsnämndsborgen”. 
 
Nedan följer information om föreningens medlemsantal och dess bidrag. Medlemsantalet är 
sammanlagt 3 564 för medlemmar inom Tomelilla kommun.  
 
Förening  Driftbidrag Medlemmar Verksamheter  
Andrarum-Brösarps Skytteförening 11 322 kr 53 Luftgevärsskytte 
Andrarums IF  35 375 kr 141 Orientering, fritidsgård  
Brösarps IF  137 275 kr 177 Fotboll 
Brösarps Scoutkår  35 987 kr 52 Scouting 
Lunnarps BK 150 694 k r 260 Fotboll 
Onslunda IF  94 578 kr 200 Fotboll, innebandy 
Smedstorps IF  90 050 kr 265 Fotboll, fritidsgård 
Spjutstorps IF  148 211 kr 441 Fotboll 
Spjutstorps IF, Badet  130 000 kr  Simskola  
Svenstorps IF  137 900 kr 200 Fotboll 
Tomelilla IF 321 582 kr 668 Fotboll, handboll 
Tomelilla Motorklubb  297 989 kr 800 Motocross, rallycross,   
                                                              radiostyrd bilsport  
Tomelilla Pistolskytteklubb  4 873 kr 25 Pistolskytte 
Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb  26 725 kr 7 Ponnytrav 
Tomelilla Scoutkår  48 000 kr 48 Scouting 
Tomelilla Skytteförening  6 027 kr 40 Luftgevärsskytte 
Tomelilla Tennisklubb  47 143 kr 84 Tennis 
Tomelilla Ungdomsorkester  47 100 kr 29 Musikundervisning, orkester 
Österlens Ryttarförening  20 739 kr 74 Hoppning, dressyr 
 
Brösarps IF, Brösarps Scoutkår, Lunnarps BK, Spjutstorps IF, Tomelilla Tennisklubb och Österlens 
Ryttarförening har blivit beviljade räntefria lån. Dessa lån amorteras årligen genom avdrag på 
driftbidraget. 
 

Kultur och fritid
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2022-03-03 

 
Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 2022 
 
Totalt finns 21 pensionärs- och handikappföreningar registrerade i Tomelilla kommun Av 
dessa har 9 sökt och blivit beviljade bidrag 2022 till en sammanlagd summa på 68 920 
kronor. Summan är fördelad enligt följande: grundbidrag 42 420 kronor och hyresbidrag     
26 500 kronor. I denna summa är inte lokalt aktivitetsstöd inräknat. För 2021 har det utgått 
31 644 kronor i lokalt aktivitetsstöd till handikappföreningar. 
 
Det finns grundbidrag och hyresbidrag. Grundbidraget är 35 kronor per medlem i Tomelilla 
kommun. 
 
Nedan följer information om föreningens medlemsantal och dess bidrag. Medlemsantalet är 
sammanlagt 1 212 för medlemmar inom Tomelilla kommun.  
 
 
Förening  Grundbidrag Hyresbidrag  Medlemmar  
 
DHR Tomelilla Sjöbo Simrishamn  245 kr   7 
Föreningen Österlen HjärtLung  9 660 kr  8 000 kr 276 
Pensionärernas Bowlingklubb PBK  700 kr   20 
PRO Tomelilla  12 740 kr  8 000 kr 364 
Reumatiker Föreningen Österlen  1 400 kr   40 
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla  7 315 kr  3 000 kr 209 
SPF Gullvivan Brösarp  7 280 kr  5 500 kr 208 
SPF Vitsippan Smedstorp  2 870 kr  2 000 kr 82 
Strokeföreningen Ystad m omnejd  210 kr   6 
 
     
   
 

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

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/3 
 
Datum 25 februari 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-03-22 

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. Redovisning stöd till stärkta bibliotek i hela landet - Kulturrådet  

2. Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor - Kulturrådet 

3. Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024–2025 

4. Beslut - Kf § 5/2022 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026 

5. Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-02-25. 

Redovisning stöd till stärkta bibliotek i hela landet – Kulturrådet, handlingsid: Kfn 
2022.96. 

Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor – Kulturrådet, handlingsid: Kfn 
2022.97. 

Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024–2025, 
handlingsid: Kfn 2022.63. 

53



 

2 (2) 

Beslut - Kf § 5/2022 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, handlingsid: 
Kfn 2022.87. 

Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Kfn 2022.89. 

 

 

Kultur och fritid  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. 

Information om bidraget finns på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att era uppgifter 
inte försvinner om du loggas ut.

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.

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. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev 
till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

REDOVISNING
STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I 
HELA LANDET

För redovisningsdatum se beslut.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert 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 till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 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.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

REDOVISNING
STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I 
HELA LANDET

UPPGIFTER OM BIDRAGSMOTTAGARE Fält markerade med * är obligatoriska

För redovisningsdatum se beslut.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

212000-0886
Organisationsnummer

Gustavs Torg 16
Postadress, Box

TOMELILLA
Postort

27380
Postnummer

Skåne län
Län

0417-18000

Telefonnummer (växel)

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.tomelilla.se
Webbplats

5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Kommunchef
Firmatecknares funktion

Britt-Marie Börjesson
Organisationens/institutionens firmatecknare

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
E-postadress till kontaktperson

0417-18117
Telefonnummer till kontaktperson

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

Tomelilla
Kommun
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2020-09-01

* Startdatum som den här redovisningen avser (ÅÅÅÅMMDD)

2021-12-31

* Slutdatum som den här redovisningen avser (ÅÅÅÅMMDD)

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Genom att utveckla och bredda programverksamheten på alla kommunens bibliotek, även de
mindre biblioteken på landsbygden ger vi fler personer tillgång till kultur och bibliotek. För att
öka tillgängligheten har vi förändrat vår programverksamhet under året och genomfört en rad
digitala program. Vi har också haft många kreativa aktiviteter på distans och genom detta nått
nya grupper. Fröbibliotek och odlingsutmaningar är exempel på detta.
Vi har satsat på digitala bokcirklar, digitala boktipskvällar via teams, och genom det bidragit till
att stärka den digitala kompetensen hos medborgarna. Vi har på plats arrangerat studiecirklar i
grundläggande IT i samarbete med studieförbund.
På filialbiblioteken har en stor del av programverksamheten haft lokal anknytning. Vi har också
satsat på det den lokala förankringen genom att förstärka lokalsamling på ett av filialbiblioteken
och även ökat tillgängligheten genom att katalogisera artiklar i lokalsamlingens årsböcker.

* Beskriv hur de genomförda insatserna gjort biblioteksverksamheten relevant för fler och hur de bidragit till att utbud och tillgång av 
biblioteksverksamhet ökat i er kommun. (Max 1000 tecken)

Vi har breddat programverksamheten genom nya aktiviteter med fler kreativa och digitala
inslag. Med hänsyn till pandemin har programpunkter på plats omvandlats till digitala och
skapande hemma. Bok & pysselpåsar har erbjudits på både huvudbibliotek och filialer och för
både barn och vuxna. En digital bokcirkel för barn kunde genomföras när biblioteket var stängt
för besök. Vi har fortsatt etablera samarbeten kring nya programaktiviteter. Vi har satsat på
inköp av mångspråksböcker för barn/unga, lättläst för nya svenskar och storstil för äldre,
bokcirkelböcker och böcker kopplade till programaktiviteter, tex med hbtq-tema. Ny teknik har
köpts till personalen för att själv hantera och lära ut.  iPads har köpts till de meröppna
filialbiblioteken för att kunna erbjuda dagstidningsläsning även under meröppettid. Mindre
bokhyllor på hjul har köpts in till barnbibliotekets lokaler för att öka tillgängligheten och
underlätta omflyttning vid programverksamhet och skapa flexibla lokaler.

* Redovisa hur insatserna genomförts och ange avvikelser från den ursprungliga planen. (Max 1000 tecken)

Tomelilla kommun
* Redovisningen avser följande organisation

Tomelilla kommun
Organisation/institution enligt registreringsbevis.

KUR 2020/3600
Ärendenummer

* Ange om redovisningen avser insats som sträcker sig över flera år

Ja Nej
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KUR 2020/3600
Ärendenummer

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Flera program har genomförts samarbete med studieförbund och föreningar. På filialbiblioteken
sker samverkan kring programverksamheten med lokala byalag, föreningar och privata aktörer.
Samverkan sker också med andra kommunala verksamheter, skolan och fritidsverksamheten.

* Ange samarbetsparter, utöver kommunalt partnerskap, samt beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

Insatserna har bidragit till att minska den digitala klyftan och locka fler att på ett naturligt sätt
delta och använda sig av våra digitala plattformar. Genom digitala boktips, digitala föreläsningar
och digitala bokcirklar integreras it-användning naturligt i vardagen för ovana användare.
Insatserna har också bidragit till att minska klyftan mellan stad och landsbygd, genom de
satsningar som gjorts på filialbibliotekens programverksamhet. En fortsatt satsning på
läsfrämjande och barns språkutveckling genom ”Lyssna och pyssla”-aktiviteter på biblioteken,
läsutmaningar och inköp av mångspråkslitteratur för barn och lättläst-satsningar för nya
svenskar främjar integration och minskar sociala klyftor.

* Beskriv hur de genomförda insatserna bidragit till att minska klyftor och lett till långsiktiga positiva effekter i kommunen. (Max 
1000 tecken)

Samverkan lokalt är viktigt för att kunna driva programverksamhet vidare utan projektmedel och
under året har flera kontakter etablerats som kan komma att utvecklas. Nya lokala bokcirklar
har startats, samarbeten med byalag och privata kulturaktörer har utvecklats. Biblioteken har
kunnat testa nya aktiviteter för att undersöka det lokala intresset. Genom att fortbilda
personalen i frågor kring programverksamhet i egen regi finns möjlighet att fortsätta och
utveckla verksamheten. Programsamarbetet mellan huvudbibliotek och filialer har utvecklats
och förbättrats när alla bibliotek har programverksamhet och man hjälps åt med både planering
och genomförande.

Beskriv om och i så fall hur erfarenheter från insatserna tagits tillvara och spridits vidare. (Max 1000 tecken)

Tomelilla kommun
Organisation/institution enligt registreringsbevis.
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KUR 2020/3600
Ärendenummer

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Genom en regnbågsvecka med programpunkter som författarbesök, barnteaterföreställning,
boktips och teckningsworkshop har vi stärkt mångfaldsperspektivet i vår programverksamhet.
Precis som tidigare genomfördes den i nära samverkan med övriga verksamheter i Tomelilla
Kulturhus och biblioteksfilialerna.
Genom inköp av mångspråkslitteratur för barn och lättläst för nyanlända förbättras utbudet av
för dessa grupper. Vi har också satsat på både en särskild hbtq-hylla för barn och unga och
regnbågsmärkning av hbtq-böcker för vuxna. Vi har byggt upp en särskild äppelhylla för att
samla litteratur kring och uppmärksamma barn med särskilda behov.

Beskriv om och i så fall hur ni i satsningen har integrerat ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni har arbetat med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

Tomelilla kommun
Organisation/institution enligt registreringsbevis.

* Riktade sig någon del av satsningen till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej
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KUR 2020/3600
Ärendenummer

EKONOMISKT UTFALL

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

* KOSTNADER 

Fält markerade med * är obligatoriska

* FINANSIERING
Specificera

* Beviljat bidrag 
från Kulturrådet

SEK

400.000

Personalkostnader
Specificera

* Löner (inklusive sociala 
avgifter)

* Personer med F-
skattsedel Arvoden, föreställningar, programverksamhet 59.780

100.700
SEK

58.765Fortbilning, programverksamhet* Verksamhetskostnader

3.300Tryckta produkter* Marknadsföring

0* Resor

0* Lokaler

0* Övrigt

400.000Summa

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet 

* Övrigt statligt bidrag

* Bidrag från 
landsting/region

0

0

0

0

* Bidrag från kommun

0* EU-bidrag

0* Övrigt

400.000Summa

Tomelilla kommun
Organisation/institution enligt registreringsbevis.

177.455Media och Teknikköp* Övrigt

0* Övrigt
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KUR 2020/3600
Ärendenummer

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

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 på skärmen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till den inloggade kontaktpersonen 
med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Tomelilla kommun
Organisation/institution enligt registreringsbevis.

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.
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Sökande
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert 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 till er ansökan klickar ni 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 ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 
MB.

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.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 2 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du loggas ut.

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.

Så skickar du in ansökningsblanketten

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. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den 
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och 
blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

Anvisningar för ansökan

Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor
För ansökningsperiod och kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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Uppgifter om sökande Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Region

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Gustafs torg 16
Postadress, Box

Tomelilla
Postort

273 80
Postnummer

Tomelilla

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

041718000

Telefonnummer (växel)

kulturskolan@tomelilla.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.tomelilla.se
Webbplats

Skåne län
Län

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro 5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Britt-Marie Börjesson
Organisationens/institutionens firmatecknare

Kommunchef
Firmatecknares funktion

Kontaktuppgifter för denna blankett

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
E-postadress till kontaktperson

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

041718117
Telefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution. Jag är behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, 
och jag försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är 
i likvidation eller konkurs.

✘ * Härmed intygar jag att sökanden kommer att följa gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd i sin 
verksamhet. Jag förstår också att sökanden är skyldig att inkomma med komplettering om förhållandena väsentligen ändras.

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor
För ansökningsperiod och kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

enhetschef kultur och fritid
Befattning
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

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

✘ * 2. Härmed försäkrar jag att bidraget inte kommer att användas för aktiviteter som är en del av den obligatoriska 
verksamheten i grundskolan och grundsärskolan eller inom den garanterade undervisningstiden för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. Genomförda aktiviteter kommer inte heller att vara betygsgrundande. 

Läs noga igenom informationen om bidraget innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

* 1. Ange vad ansökan avser. Endast ett val är möjligt. Du ska skicka in två separata ansökningsblanketter om du ansöker för 
både kommunens egna satsningar och är huvudansvarig kommun som ansöker för satsning i samverkan med andra kommuner. 

1.1 Kommunens egna satsningar

1.2 Satsning i samverkan med andra kommuner (söks endast av huvudansvarig kommun)

1.3 Sänkning av en hög elevavgift

* 3. Om ansökan avser 1.1 Kommunens egna satsningar. Avser ansökan även sänkning av en hög elevavgift? 

Ja Nej

4. KOMMUNENS EGNA SATSNINGAR

* 4.1 Ange antal satsningar ni söker bidrag för

1 2 3

5. SATSNING 1

bredda och utveckla kulturskolans utbud,

* 5.1 Med den planerade satsningen är avsikten att utveckla kulturskolans verksamhet i huvudsak genom att (du kan ange upp 
till tre alternativ):

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

Beroende på vad du söker för kommer olika frågor vara synliga och obligatoriska för dig att besvara, se längre fram i blanketten.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Filmprojekt:
Vi vill fortsätta att utveckla det arbete som vi påbörjat med hjälp av tidigare bidrag. Nu när
pandemin har släppt vill vi utveckla vår uppsökande verksamhet som tex klassrumsbesök och
lovverksamheter. Fortfarande är möjligheten att kunna erbjuda film som ämne utanför
centralorten för att ta bort geografiska hinder av största vikt. Vi vill också erbjuda en fortsättning
och en fördjupning av ämnet utan att elever ska behöva ta sig till centralorten, detta för att möta
målgruppens behov. Vi vill utveckla vårt arbete med att främja normkreativt tänkande och skapa
en trygg och kreativ mötesplats. Vi kommer att arbeta med att nå ut till underrepresenterade
målgrupper.

* 5.2 Beskriv övergripande och kortfattat vad ni vill göra inom ramen för den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

Många vårdnadshavare uttrycker att deras barn ej kan delta om aktivitet är förlagd i
centralorten. Närhet tar bort geografiska hinder och möjliggör för barnen att vara en del av
kulturskolan. Vi ser genom ett ökat elevantal en positiv effekt  av kulturskolans närvaro ute i
byarna. Vi ser också att många elever efterfrågar en fördjupning i ämnet film men då väljer att
lämna ifall den fördjupande undervisningen sker i centralorten istället för i hembyn. För att
behålla barnen upp i åldrarna vill vi erbjuda undervisning inom ämnet film och utforska
undervisningsformatet för att kunna erbjuda undervisning med hög kvalité, framför allt med
hänvisning till att ämnet film innehåller så många olika konstformer och roller.

* 5.3 Beskriv kort er behovsanalys och hur ni kommit fram till behovet av den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

Genom att fördjupa undervisningen i ämnet film på plats i byarna ger vi fler barn möjligheten att
fortsätta inom ämnet i närhet och i trygga lokaler på byskolan.
Film är också det ämne som lockar flest pojkar hos oss vilket är något vi vill värna om och
utveckla. Genom att fortsätta satsningen kommer vi att kunna erbjuda fler platser där vi redan
nu ser ett behov och en kö där just pojkar är i majoritet.

* 5.4 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till nya målgrupper. (Max 500 tecken)

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

I Onslunda lever många barn i familjer med socioekonomiska utmaningar som dels inte haft
möjlighet att betala avgift, dels inte haft möjlighet att praktiskt kunna köra barn till och från
centralortens utbud. Vi har upplevt ett stort behov och sett att genom att erbjuda ämnet film
gratis så når vi fler barn just här.

* 5.6.1 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till målgruppen barn och unga i områden 
med socioekonomiska utmaningar. (Max 500 tecken)

Vi ser ofta barn utanför centralorten som inte har möjlighet att delta i undervisning på
centralorten med anledning av geografiska hinder. Många gånger är barnen för små för att själv
kunna ta sig till centralorten vilket gör att det krävs att vårdnadshavare ansvarar för skjuts. Vi
märker att genom att lägga undervisning i samarbete med fritids i byarna når vi fler och ger fler
barn möjlighet att delta på deras villkor utan att det blir för sent.

* 5.7.1 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till målgruppen barn och unga i glesbygd. (Max 
500 tecken)

Onslunda

* 5.6.2 Ange område(n)/ort(er)/stadsdel(ar) inom kommunen där satsningen för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med 
socioekonomiska utmaningar ska äga rum.

Brösarp, Onslunda

* 5.7.2. Ange område(n)/ort(er) inom kommunen där satsningen för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd ska äga rum.

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

✘ bredda och utveckla kulturskolans utbud,

* 6.1 Med den planerade satsningen är avsikten att utveckla kulturskolans verksamhet i huvudsak genom att (du kan ange upp till 
tre alternativ):

✘ erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

✘ genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

Kommunens egna satsningar

Filmprojekt för barn och unga med funktionsvariationer:
Vi vill fortsätta att utveckla det arbete som vi påbörjat med hjälp av tidigare bidrag. Vi vill ge
barn och unga med funktionsvariationer en möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Nu
när pandemin har släppt vill vi utveckla vår uppsökande verksamhet som tex klassrumsbesök
och lovverksamheter. Vi vill också kunna erbjuda barn och unga med funktionsvariationer en
undervisning där undervisningen anpassas till önskemål och förutsättningar och där vi också
kan ge möjlighet till en fördjupad undervisning i särskolans trygga lokaler efter skoltid. Vi tror att
vi genom detta projekt når målgrupper som tidigare haft små eller obefintliga möjligheter till att
utnyttja vår verksamhet.

* 6.2 Beskriv övergripande och kortfattat vad ni vill göra inom ramen för den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

Många barn som är inskrivna i särskolan har inte alltid möjlighet att delta i kulturskolans
verksamhet. Undervisningen är inte alltid anpassad efter barnens funktionsvariationer och
möjligheter och kulturskolan har inte alltid tillgång till lokaler som är anpassade efter handikapp
(rullstol och hiss).
Många vårdnadshavare uttrycker ett behov att att kunna ge deras barn möjlighet att delta i
kulturskolans verksamhet men att det inte alltid är möjligt då de behöver anpassa sig efter till
exempel färdtjänst.
Vi upplever att när vi har samarbetat med särskola och fritids har vi nått elever som inte annars
skulle haft möjlighet att delta i vår undervisning. Vi ser att ett behov av att kunna uttrycka sig
kreativt och kulturellt har blivit tillmötesgått och både vi och fritidspersonal ser vinsten, lyckan
och utvecklingen hos många elever. Detta vill vi värna om och fördjupa.

* 6.3 Beskriv kort er behovsanalys och hur ni kommit fram till behovet av den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

6. SATSNING 2
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Kommunens egna satsningar

Genom att lägga undervisning i anslutning till skoldagens slut och genom att samarbeta med
skola, fritids och färdtjänst har vi möjlighet att ge särskolans elever en chans att delta på deras
egna villkor på en tid som passar dom och i lokaler som är anpassade efter funktionsvariationer
och som är en trygg mötesplats.

* 6.5 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till målgruppen barn och unga med 
funktionsnedsättning. (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Kommunens egna satsningar

7. SATSNING 3

* 7.1 Med den planerade satsningen är avsikten att utveckla kulturskolans verksamhet i huvudsak genom att (du kan ange upp till 
tre alternativ):

✘ bredda och utveckla kulturskolans utbud,

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

Vi vill starta orkesterverksamhet för nybörjare i årskurserna 4-6.
Fokus ligger på stråk, träblås och bleckblås, tre instrumentgrupper där vi idag ser ett sviktande
elevintresse, vilket är både en lokal men också en nationell och internationell trend tyvärr.
Eleverna ska kunna delta i denna orkesterverksamhet utan krav på att man ska ta individuella
lektioner i något av instrumenten. De ska inte heller behöver hyra eller själva ha tillgång till dyra
instrument, detta ska vi tillhandahålla i projektet.
Projektets grundtanke liknar grundtanken i El Sistema men vi kommer att ligga i anslutning till
fritids och har inget med skolans verksamhet att göra.
Vi vill starta denna verksamhet dels i en byskola utanför centralorten, dels på två
mellanstadieskolor i centralorten där vi upplever att vi inte alltid når eleverna pga
språkförbistring och ovana vid kulturskola och dess verksamhet.

* 7.2 Beskriv övergripande och kortfattat vad ni vill göra inom ramen för den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)

Vi möter många barn i våra gruppverksamheter för yngre barn. Men när de kommer upp i åldrarna
förlorar vi dessa, många ggr pga rädsla för kostnad och okunskap över vad vår verksamhet
inbegriper.
Vi ser också skillnad mellan de skolor med företrädesvis barn med svensk bakgrund gentemot de
skolor med barn med annan kulturell bakgrund där kulturskolan inte är ett inarbetat begrepp. Här
behöver vi utvecklas och bli bättre och nå vårdnadshavare och barn. Med hjälp av orkester och
musikglädje hoppas vi kunna nå fler.
Detta i kombination med ett nationell sviktande intresse för orkesterinstrument gör att vi ser att det är
här vi behöver utveckla och bredda vår verksamhet. Vi tror också på att det finns ett stort behov bland
barn att återigen få mötas efter den långa pandemin.
Vi vill också fortsätta vår satsning på att möta barn ute i byarna för att ta bort geografiska hinder.

* 7.3 Beskriv kort er behovsanalys och hur ni kommit fram till behovet av den satsning ni söker bidrag för. (Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Vi ser skillnad mellan de skolor med företrädesvis barn med svensk bakgrund gentemot de
skolor med barn med annan kulturell bakgrund där kulturskolan inte är ett inarbetat begrepp. Vi
upplever också att det där finns en viss rädsla för kostnad men framför allt okunskap vad det
egentligen innebär att vara aktiv på kulturskolan. Genom att erbjuda gratis orkesterverksamhet i
barnens trygga skollokaler i samarbete med fritids tror vi att vi kan nå fler barn som annars inte
skulle upptäckt oss.

* 7.4 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till nya målgrupper. (Max 500 tecken)

Kommunens egna satsningar

Många boende i dessa områden i Tomelilla är stora barnfamiljer där fritidsaktiviteter är en stor
kostnad som ibland är omöjlig att prioritera. Genom att erbjuda gratis orkesterverksamhet med
möjlighet till att låna instrument utan kostnad tror vi att vi kan nå fler barn som annars kanske
inte skulle haft möjlighet att anmäla sig.

* 7.6.1 Konkretisera, utifrån er beskrivning ovan, på vilket sätt satsningen riktar sig till målgruppen barn och unga i områden med 
socioekonomiska utmaningar. (Max 500 tecken)

Byavång och Lindesborg

* 7.6.2 Ange område(n)/ort(er)/stadsdel(ar) inom kommunen där satsningen för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med 
socioekonomiska utmaningar ska äga rum.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Vi är måna om barns inflytande över vår undervisning på kulturskolan generellt och detta tar vi
med oss i allt. Att få medvetet styra och vara delaktig i till exempel val av repertoar är oerhört
viktigt. En tanke är att eleverna ska få bilda en repertoargrupp där deras önskemål ska styra
innehåll i samråd med pedagogerna. Elever kommer också själva att få vara delaktiga i
planeringen av innehåll av filmundervisningen.
De kommer också delta i planering för redovisning och framförande av deras arbeten, till
exempel filmpremiärer och konserttillfällen.

* 8.1 Beskriv kort hur målgrupperna i respektive satsning kommer att ges inflytande över satsningen/satsningarna avseende 
planering, genomförande och uppföljning. (Max 1000 tecken).

8. FRÅGORNA NEDAN AVSER SAMTLIGA KOMMUNENS EGNA SATSNINGAR SOM NI BESKRIVIT OVAN

På sikt vill vi kunna stärka ämnena stråk, träblås och bleckblås i vår verksamhet. Vi vill också
utveckla denna typ av orkesterverksamhet till att nå samtliga mellanstadieskolor i kommunen á
la El Sistema så vi når så många barn som möjligt och kunna ge dom musikglädje och
möjlighet att musicera och skapa tillsammans.
Visionen är också att filmämnet och orkesterverksamheten i framtiden ska kunna erbjudas som
ordinarie verksamhet både på centralorten och i byarna. Förhoppningen är också att
undervisningsformatet utvecklas på ett sätt så att vi tilltalar en bred målgrupp oavsett geografi,
ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariation och socioekonomiska möjligheter.

* 8.2 Beskriv på vilket/vilka sätt ni ser att satsningen/satsningarna bidrar till en långsiktig utveckling av er kulturskolas verksamhet. 
(Max 1000 tecken).

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

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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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

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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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

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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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

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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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

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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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ekonomisk kalkyl

11. FINANSIERING

861.000* Söker bidrag från Kulturrådet för kommunens egna satsningar

12. KOSTNADER

861.000* Summa

Specificera vilka kostnader ni söker bidrag för inom satsning 1, fråga 5-5.7.2.

SEK

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning 224.000

Material* Inköp av instrument och 
annan utrustning 5.000

* Lokaler 0

* Övrigt 0

239.000* Summa

10.000Resor till byarna* Övriga löner och arvoden

* Övrigt 0

Specificera vilka kostnader ni söker bidrag för inom satsning 2, fråga 6-6.7.2

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning

* Övriga löner och arvoden

Material* Inköp av instrument och 
annan utrustning

112.000
SEK

3.000

0

* Lokaler 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

115.000* Summa
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ekonomisk kalkyl

Specificera vilka kostnader ni söker bidrag för inom satsning 3, fråga 7-7.7.2

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning 447.000

SEK

Resor till byarna* Övriga löner och arvoden 10.000

Inköp av instrument samt material* Inköp av instrument och 
annan utrustning 50.000

* Lokaler 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

507.000* Summa

861.000* Summa kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

13. Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken) 

Övrigt

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

Fält markerade med * är obligatoriska

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

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

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

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 237 Dnr KS 2021/212 

Tidplan för budget 2023 med plan för 
2024-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- & nulägesanalys 16 februari 2022 kl. 09.00-12.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  Nulägesanalysen för 
kommunen redovisas. 
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 
 
Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars 
2022 . 
 
Fastställande av budgetförutsättningar, 16 mars 2022 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2023-2025 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Grunden i de ekonomiska förutsättningarna 
är SKR:s skatte- och statsbidragsprognoser från februari. Vidare formuleras 
eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv 
 
Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2022 års budget,  dvs en redovisning av de utmaningar och möjligheter man ser 
för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. (Mallar för investeringsprojekt och driftkostnadskonsekvenser kommer 
att tas fram för att användas i remissyttrandet) 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 237 forts. 
 
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2021, 16 mars 2022. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021, 4 april 2022 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 6 april 2022 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2023. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA 
AB samt chefstjänstepersoner. 
 
Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag till mål, 
taxor och avgifter lämnas, 31 maj 2022  
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. I 
svaren ska investeringsbehoven redovisas.  
 
Investeringsberedning 1, 8 juni 2022. 14.00 
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2023-2025 som 
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare 
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens 
ledamöter samt berörda tjänstepersoner. 
 
Investeringsberedning 2, 14 juni 2022, kl. 14.00 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt 
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar samt eventuellt formulera 
frågor till nämnderna och förvaltningen inför det fortsatta budgetarbetet.  
 
Budgetberedningen, 15 juni 2022 
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 
 
Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
september 2022 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material 
 
Investeringsberedning 3, 12 oktober 2022, kl. 14.00 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 237 forts. 
 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade 
investeringsobjekt 2023-2025. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag.  
 
Budgetberedningens/kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanställning mål 
och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 19 oktober 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2023 med plan 2024-2025, skattesats 2023 samt avgifter 
och taxor. 
 
MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11,   28 oktober 
2022 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 9 november 2022 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2023 med 
plan 2024 -2025, skattesats 2023 samt avgifter och taxor. 
 
Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 
18 november 2022. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunfullmäktige 30 november 2022 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2023 med plan 
2024-2025, fastställer skattesats för 2023 samt beslutar om taxor och avgifter för 
kommande år. 
 
Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2023. 
Under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive 
internbudgetar samt nämndsmål.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 237 forts. 
 
Barnperspektivet 
Ungdomsrådets delaktighet i budgetprocessen sker under arbetets gång,  i övrigt har 
förvaltningen inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 23 november handlingsid: Ks 
2021.4126. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 5 Dnr KS 2021/218 

Biblioteksplan för Tomelilla kommun 
2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, 
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under 
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till våra 
bibliotek”. 

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

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

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

 

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

 

Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026 

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 5 forts. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 5 forts 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, 
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under 
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till 
bibliotek”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 4/2022, handlingsid: Ks 2022.194. 

Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Ks. 2021.4198. 

Tidigare behandling 
Kfn § 41/2021: 

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

 
Von § 70/2021: 

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

 

Fn § 108/2021: 

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

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 5 forts. 

 

Kfn § 55/2021: 

Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026. 

 

Ksau § 9/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, 
handlingsid: Ks 2021.4197. 

 

Ks § 4/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, 
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under 
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till 
bibliotek”. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Thony Blomgren (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om följande ändring av 
andra meningen i första stycket på sidan 8: 

”Alla ska vara välkomna till våra bibliotek”. 

Leif Sandberg (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till Thony Blomgrens yrkande. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Thony Blomgrens yrkande. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidschef Niklas Sommelius 

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 7 Dnr KS 2020/221 

Svar på motion - Öka folkhälsan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka 
folkhälsan med följande lydelse: 
”I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym 
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte 
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym 
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för 
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym 
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin 
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har 
vinterträningen på konstgräset. 

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by. 
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera 
dessa med ett gym. 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför 

 

Att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen  

 

Att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.” 

 

Yttrande från samhällsbyggnadsverksamheten 
Förvaltningen har i sin tidigare tjänsteskrivelse framfört att ”Det pågår i dagsläget en 
diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och skolan om utveckling av 
området. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten. 

När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så 
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till 
investeringsberedningen.” 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 att ” …återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.” 

Sedan vår tidigare tjänsteskrivelse är situationen följande. Den dåvarande ledningen 
för skolan och gatu- och parkenheten kom överens om att gatu- och parkenheten 
skulle göra visst markarbete, vilket också är gjort. Därefter har skolledningen inte 
funnit finansiering till utegymmet. Samhällsbyggnadsverksamheten är dock positiv till 
förslaget att bygga ett utegym i det aktuella området. 

Att bygga utegym i byarna är i linje med det förslag om modellfinansiering som är 
aktuellt. Vilken efterfrågan som finns av utegym är svårt att sia om, men rörelse och 
aktivitet är positivt för folkhälsan och medborgarnas livskvalité. Beroende på om 
byalagen/föreningarna ansöker i enlighet med det förslag som är framtaget så kan det 
bli verklighet. Oavsett ställer sig förvaltningen positiv till den andra att-satsen i 
motionen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift- och underhållskostnaderna, 
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma. Motionens förslag 
föranleder om fullmäktige beslutar att tillstyrka den att förvaltningen får återkomma 
till investeringsberedningen med förslag. 

Barnperspektivet 
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet. 

Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om 
träningsredskapen uppmuntrar till lek. 

Miljöperspektivet 
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Verksamheten ser inget behov av uppföljning. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 154/2021, handlingsid: Ks 2022.27. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige § 175/2020: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden § 35/2021: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2021: 

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

 

Kommunstyrelsen § 77/2021:  

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare handläggning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden § 93/2021: 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 7 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
i båda att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

 

Kommunstyrelsen § 154/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Sara Anheden (S) 
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