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Sidnr

Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/2
Datum 4 maj 2022

Dialoger och informationsärenden 202205-24
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
Information från enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
-

Nationaldagsfirande 2022

-

Kulturrådet på besök i Tomelilla

Information från ordförande Alexander Verweij Svensson (M)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-05-04.
Kultur och fritid
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

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

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

Diarienummer: KFN 2022/19
Datum 28 april 2022

Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024–2025
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss,
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025,
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2022.244.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta mål för 2023 i enlighet med förvaltningens
förslag i remissyttrandet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och
avgifter för 2023 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2022.243.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) fastställa
planeringsförutsättningarna för mål- och budget 2023–2025 samt remittera
förutsättningarna till nämnderna för yttrande.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.
Barnperspektivet
En del av de utmaningar som beskrivs har direkt påverkan på barn och ungdomar.
Tidiga kulturupplevelser kommer att läggande grunden för kommande efterfrågan av
kultur senare i livet.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet
Uppföljning
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl
fastställts av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-04-28.
Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025, handlingsid: Kfn
2022.244.
Förslag till taxor och avgifter 2023, handlingsid: Kfn 2022.243.
Beslut - Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan
för 2024-2025, handlingsid: Kfn 2022.148.
Planeringsförutsättningar 2023 – 2025, handlingsid: Kfn 2022.242.
Kultur och fritid
Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

2 (2)
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Nämndens ansvarsområde
Enligt reglementet ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter inom kultur, fritid samt
bibliotek och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
• Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur och
fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden
finner påkallade.
• Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
• Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteksoch fritidsverksamhet.
• Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet,
teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).
• Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
Kultur- och fritidsnämnden ska också:
• Svara för information om sin verksamhet.
• Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
• Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
• Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
• Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
• Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
• Utveckla kommunens fritidsgård.
• Svara för och utveckla verksamheten på kommunens fritidsbad.
• Utveckla kommunens kulturskola.
• Anordna Tomelilla marknader.
• Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris och Tomelilla kommuns
Idrottspris och Tomelilla kommuns föreningsledarpris.
• Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel.
• Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
• Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur.
• Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp.
• Ansvara för handläggning av registrering av lotteritillstånd.
• Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs- och handikappföreningar.
• Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet och till 18 år.
• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.
• Nationaldagsfirande.
• Ceremoni för nya medborgare.
Nämndens största och viktigaste utmaningar utifrån nulägeskartan och nyckeltal
Som förvaltningen framfört i tidigare budgetyttrande är en av de utmaningar som nämnden har
att ställa om verksamheten från en idag utbudsverksamhet där kommunens tjänster först och
främst produceras och erbjuds vad som passar utifrån kommunens perspektiv till en
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efterfrågeverksamhet där tjänsterna produceras när medborgarna vill att de ska produceras.
Exempelvis meröppna bibliotek gör att kommunens personella resurser inte behövs efter
ordinarie arbetstid utan under andra tidpunkter. Denna omställning ska ske genom fler
medborgardialoger och möten med de som nyttjar våra tjänster.
Bibliotek är på väg att transformeras från lärcentrum och mötesplats till ett centrum för digitala
kontakter. Det är en utveckling som Tomelilla måste överväga och utmaningen är hur ska en
sådan utveckling ske och vem ska finansiera en sådan utveckling. Kungliga biblioteket uttryckte
detta som att ”(B)iblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte”. Det finns vanligtvis olika
mötesplatser i kommunerna: mötesplats för unga (fritidsgård); unga vuxna; mötesplats för äldre
etc. Förvaltningen är av den uppfattningen det finns en mötesplats för alla och det är biblioteken
där alla personer oavsett kön, sexuell läggning, ålder, religion eller funktionsvariation kan träffas
över gränser.
En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och
ungdomar. Barns läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier. Oavsett
vilket media som används är det viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik
uppmärksammas. Här har biblioteken och skolan en viktig roll att fylla. Kommunen och
civilsamhället, men kanske också privata näringslivet, bör uppmuntra och stimulera läsandet och
främja exempelvis ”en läsandets dag” i kommunen precis som det finns barnens dag eller
liknande.
Nu är det inte enbart barn och ungdomar som bör främjas att läsa. Sveriges Radio har under april
2022 kunnat visa att män inte har läst lika mycket som kvinnor under pandemin. Män läser också
främst för att lära sig något, men det innebär inte nödvändigtvis att det är facklitteratur utan även
skönlitteratur kan ha en pedagogisk linje.
Pandemin gjorde att många personer sökte sig till litteraturen. En ny studie visar att läsandet har
klingat av i takt med att restriktioner tidvis försvunnit. Där finns en utmaning för nämnden att
hålla upp intresset för läsandet bland medborgarna.
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 kommande år bör det eftersträvas att ersättningsnivåerna justeras
uppåt för att konsthallen inte ska halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att
bibehålla sitt goda rykte.
En utmaning som finns i verksamheten är verksamheten måste attrahera nya målgrupper, men
också att behålla barn och ungdomar. Inom kulturskolan måste fler barn och ungdomar
attraheras att vara kvar i verksamheten. Inom fritidsgårdsverksamheten måste genomströmningen
öka i stället för att barn hellre väljer fritidsgårdsverksamheten än föreningslivet. Båda dessa
verksamheter har en underrepresentation av barn och ungdomar med utländsk bakgrund eller
funktionsvariation. Fler flickor till fritidsgården och fler pojkar till kulturskolan. Konsthallen har
få besök av gymnasieungdomar.
Precis som i alla andra kommuner råder det brist på lokaler åt föreningslivet. Förvaltningen ser
därmed en möjlighet att bygga ytterligare våning på huvudbiblioteket för att därmed möjliggöra
det behovet. Det finns också en liknande diskussion inom samhällsbyggnadsnämnden, men där
diskussionen gäller utbud av kommunala fastigheter. Dessa fastigheter används normalt sätt
under kontorstid, men därefter står de tomma.
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Pandemin var en positiv utmaning. Som en effekt av pandemin fick delar av verksamheten
snabbt ställa om från traditionell utbildning inom kulturskolan eller biblioteken stängdes så
behovet av e-boken eller strömningsmedia ökade. Det är nu en utmaning att hålla kvar vid de
digitala tjänster som nyttjades under pandemin när nu pandemivågen klingat av. De digitala
tjänster som varit bra och som kan erbjudas till enskilda personer ska fortsätta.
Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever våra invånare att främjandet av kulturlivet är
sämre än riket. Begreppet kulturlivet behöver inte nödvändigtvis omfatta kultur-och
fritidsnämndens verksamhet utan kan även inkludera matupplevelser, konserter etc. Oavsett vad
invånarna inbegriper i begreppet kultur har nämnden ett ansvar som uttrycks i denna fråga
genom exempelvis bidragsstöd.
Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som
mätetal till målen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal aktiviteter på kulturskolan
Antal utlån e-böcker
Antal utlån av böcker
Barnbokslån i kommunala bibliotek
Antal besökare på bibliotek (kundnöjdhet)
Antal besökare på kulturhuset
Antal besök på Soffta
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08–17 på vardagar, timmar/vecka

Konsekvenser på kort och lång sikt
Driftbudgeten är tämligen statisk. Det finns på såväl kort som lång sikt problem med att
upprätthålla en hög kvalitet på konsthallen om ersättningsnivåerna inte höjs. Likaså är det en hög
belastning på enhetschefen då såväl administrativa uppgifter som upprätthålla funktionen som
handläggare till stödsystemet eller hålla i kontakter med föreningarna som ha personalansvaret för
30 medarbetare. Därför bör en handläggare anställas för att avlasta enhetschefen med exempelvis
stödsystemet, men också att hålla kontakten med föreningarna mer än vad enhetschefen hinner
med för närvarande.
Förvaltningen anser att en del av utmaningarna är utmaningar som främst är ändringar av
processer och struktur som inte kräver några särskilda resurser. Behovet av en ytterligare våning
på biblioteket är en ekonomisk utmaning såväl investeringsmässigt som för driftbudgeten.
Nämndens sätt att möta utmaningen
Förvaltningen är positiv till möjligheterna att möta utmaningarna och förvaltningen kan hantera
utmaningarna. Förvaltningen är också övertygad att det till viss del kan ske genom omfördelning i
kommande internbudget för att möta utmaningarna och de mål som är framtagna.
Taxor och avgifter
Förvaltningen föreslår att taxor och avgifter räknas upp med KPI på samma sätt som 2022 eller
är oförändrade, vilket framgår av bilagan. Förvaltningen har dock några förslag till tillägg i taxor
och avgifter som gäller entréavgiften eller klippkort samt uthyrning av Österlenbadet. Även
förslag som gäller konsthallen där det finns förslag till ändringar i taxor.
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Demografiska effekter på verksamheten
Ingen större demografisk effekt på verksamheten.
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
En del av de utmaningar som beskrivs har direkt på verkan på barn och ungdomar. Tidiga
kulturupplevelser kommer att lägga grunden för kommande efterfrågan av kultur senare i livet.
Nämndens förslag till mål för 2023
•
•
•

Ökad delaktighet för flickor (delaktighet)
Öka föreningarnas engagemang i målgruppen barn och ungdomar med
funktionsvariation (delaktighet)
Bibehålla och utveckla verksamhet för åldersgruppen 13–20 år (hälsa)

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Målet är att ”Föreningslivet ska vara utvecklande och bidra till en god folkhälsoekonomi”.
Investeringsbudget
Investering
Tillbyggnad
biblioteket

Kostnad
21 000 000 kr

Summa

21 000 000 kr

Prio Kapitaltjänstkostnad/år Påverkan på drift
1
1 860 000 kr (inkl.
Kapitaltjänstkostnaden
hyra)
och hyran påverkar
driftbudgeten.
1 860 000 kr
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanställning avgifter och taxor – kultur- och fritidsnämnden 2023
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022.

Kultur och fritid
Simhallen
Entréavgift
Barn/ungdom 4–18 år
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna +3 barn)
Årsavgift
Barn/ungdom 4–18 år
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna +3 barn)
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4–18 år

2020

2021–2022

2023

45 kr
65 kr
45 kr
170 kr
110 kr
140 kr

46 kr
66 kr
46 kr
174 kr
113 kr
144 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
200kr

1 100 kr
1 600 kr
1 100 kr
4 100 kr
2 600 kr
3 200 kr

1130 kr
1644 kr
1130 kr
4225 kr
2672 kr
3300 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
5000 kr

650 kr

668 kr

Uppräknas enl. KPI
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Kultur- och fritidsnämnden
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna + 3 barn)
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)
Barn/ungdom 4–18 år
Vuxen från 19 år
Pensionärer
Familj (2 vuxna + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 2 barn)
Familj (1 vuxen + 3 barn)
Familj (2 vuxna + 3 barn)
Simskola badet
Babysim
Minisim
Simskola olika grupper
Vattengympa pensionärer
Badkalas/barnkalas
Solrum
Solrum (45 min.)
Solrum 12 kort

950 kr
650 kr
2 450 kr
1 550 kr
2 000 kr

976 kr
668 kr
2518 kr
1593 kr
2056 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
2500 kr

2020

2021–2022

450 kr
650 kr
450 kr
1 650 kr
1 050 kr
1 350 kr

462 kr
668 kr
462 kr
1696 kr
1080 kr
1387 kr
1849 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI

1 000 kr
1 000 kr
700 kr
500 kr
105 kr/person

1028 kr
1028 kr
720 kr
514 kr
108 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
120 kr/person

50 kr
500 kr

51 kr
514 kr

Uppräknas enl KPI
Uppräknas enl KPI
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2023

Kultur- och fritidsnämnden
Uthyrning
Stora bassängen/timme för utbildning

2 100 kr

Hyr ej ut

2023
2200 kr

Stora bassängen/timme för övriga

2 600 kr

Hyr ej ut

2700 kr

Kombibassäng/timme för utbildning

1 100 kr

Hyr ej ut

1200 kr

Kombibassäng/timme för övriga
Träningshyra/timme bidragsberättigad
föreningsverksamhet som är
registrerad i Tomelilla kommuns
föreningsregister

1 600 kr
45 kr

Hyr ej ut
46 kr

1700 kr
Uppräknas enl. KPI

Träningshyra samt 20
% av avgiften

Träningshyra samt 20 %
av avgiften

Uppräknas enl. KPI

Föreningsaktivitet med avgift

Friluftsbaden
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna
Ungdom 6–16 år
Barn under 6 år
Säsongskort

2020
35 kr
25 kr
5 kr

2021–2022
36 kr
25 kr
5 kr
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2023
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

Kultur- och fritidsnämnden
Vuxna
Ungdom 6–16 år
Barn under 6 år
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för
icke badande)
Simskola (4 veckor, sommar)
Medföljareavgift
Simskola
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för
icke badande)

350 kr
250 kr
60 kr
120 kr

360 kr
257 kr
61 kr
123, kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

500 kr

514 kr

Uppräknas enl. KPI

0 kr
12 kr

0 kr
12 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

Simskolan är avgiftsfri för barn 5–8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och
fritidslokaler

2020

2021–2022

2023

Enskilda personer och föreningar inom kommunen

Stora hallen med omklädningsrum/timme
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock
minst
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock
minst
Gymnastiksalar/timme

130 kr
135 kr

133 kr
138 kr

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

105 kr

108 kr

Uppräknas enl. KPI

100 kr

102 kr

Uppräknas enl. KPI
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Kultur- och fritidsnämnden
Matsalen/timme
100 kr
102 kr
Uppräknas enl. KPI
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad
45 kr
46 kr
Uppräknas enl. KPI
föreningsverksamhet
Träningshyra/timme, gymnastiksal,
25–30 kr
25–30 kr
Uppräknas enl. KPI
bidragsberättigad föreningsverksamhet
Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme
500 kr
514 kr
Uppräknas enl. KPI
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock
200 kr
205 kr
Uppräknas enl. KPI
minst/timme
Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras
sedvanlig hallhyra

Bibliotekstaxor

2020

2021–2022

Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än
100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från
förseningsavgifter.)
2 kr/dag eller
2 kr/dag eller
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc.
Maximal förseningsavgift
Film
Fjärrlån
Ersättning för förkomna/förstörda medier

anskaffningsvärde
300 kr/återlämningstillfälle
5 kr/dag
10 kr/media/dag
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2023

Oförändrad

anskaffningsvärde
300
Oförändrad
kr/återlämningstillfälle
5 kr/dag
Oförändrad
10 kr/media/dag
Oförändrad

Kultur- och fritidsnämnden
Böcker vuxen

225 kr eller anskaffningsvärde

Böcker barn

150 kr eller anskaffningsvärde

Tidskrift
CD-skiva
Texthäfte till CD
Ljud- eller talbok vuxen

50 kr
Anskaffningsvärde
50 kr
225 kr eller anskaffningsvärde

Ljud- eller talbok barn

150 kr eller anskaffningsvärde

DVD Vuxen/barn
Språkkurser
Energimätare
Övriga avgifter
Reservationer
Reservationer för fjärrlån
Ersättningar till andra bibliotek i samband
med fjärrlån
Ersättningskort
Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v

Kulturskoletaxor

Oförändrad

550 kr
Anskaffningsvärde
600 kr

225 kr eller
anskaffningsvärde
150 kr eller
anskaffningsvärde
50 kr
Anskaffningsvärde
50 kr
225 kr eller
anskaffningsvärde
150 kr eller
anskaffningsvärde
550 kr
Anskaffningsvärde
600 kr

0 kr
10 kr/media
Faktisk kostnad

0 kr
10 kr/media
Faktisk kostnad

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

0 kr
6 kr/kopia
3 kr/kopia

0 kr
6 kr/kopia
3 kr/kopia

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

2020

2021–2022

Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
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Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

2023

Kultur- och fritidsnämnden
Grundavgift per ämne
Instrumenthyra

275 kr
325 kr

Taxor för konsthallen
Tomelilla kommun
Öppna visningar, visningar för barn och
vuxna, lovverksamhet samt öppna
workshop är kostnadsfritt för alla
Skolpedagogisk programverksamhet
(visning/workshop) för Tomelilla
kommun är kostnadsfritt
Andra kommuner och externa aktörer
Skolpedagogisk programverksamhet
(visning/workshop) för övriga
kommuner/aktörer
Öppna visningar
Visningar vuxna (sluten grupp)
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år
Workshop

282 kr
334 kr

2020

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI

2021–2022

2023

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

600 kr
0 kr
800 kr
400 kr
300 kr

Oförändrad
822 kr
411 kr
308 kr
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Oförändrad
1500 kr
800 kr
800 kr

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturtaxor

2020

2021–2022

2023

(Kulturhuset tar ut kostnader för externa
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i
Tomelilla kommuns föreningsregister

Övriga intressenter

Lotteritillståndsavgift

Ingen kostnad vid lån av
lokalerna på kvällstid.
Vid behov utgår
vaktmästarkostnader på
300 kr/timme.
Hyreskostnaden 550
kr/tillfälle + 50
kr/timme + ev.
vaktmästarkostnader på
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår
då ommöblering eller
annat iordningställande
krävs för den inhyrda
verksamheten.

Ingen kostnad vid lån av Uppräknas enl. KPI
lokalerna på kvällstid. Vid
behov utgår
vaktmästarkostnader på
308 kr/timme.
Hyreskostnaden 565
Uppräknas enl. KPI
kr/tillfälle + 51 kr/timme
+ ev.
vaktmästarkostnader på
308 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår
då ommöblering eller
annat iordningställande
krävs för den inhyrda
verksamheten.

2020

2021–2022

2023

Lotteritillståndsavgift
300 kr
300 kr
Oförändrad
för kommunala lotterier
Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

16

Kultur- och fritidsnämnden

Torghandel och Tomelilla marknad
Torghandel
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m)
Demonstrationsplats
Elanslutning
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar
Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m)
Demonstrationsplats
Elanslutning
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar

2020

2021–2022

2023

0 kr

0 kr

Oförändrad

150 kr
800 kr
100 kr
Avtal via förhandling

154 kr
822 kr
103 kr
Avtal via
förhandling

Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Oförändrad

150 kr
800 kr
100 kr
Avtal via förhandling

154 kr
822 kr
103 kr
Avtal via
förhandling
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt
utanför affären, på egen begäran
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Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Uppräknas enl. KPI
Oförändrad

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 16

Dnr KS 2021/212

Planeringsförutsättningar för mål och
budget 2023 med plan för 2024-2025
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid:
Ks 2022.533.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.

Protokollsanteckning
Sara Anheden (S):

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra
budgetförutsättningarna.

Ärendebeskrivning

I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022.
Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari
2022, cirkulär 22:06.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 16 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532.
Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533.

Tidigare behandling
Ksau § 41/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna

Justerandes sign
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Planeringsförutsättningar 2023-2025
Hög BNP-tillväxt i Sverige 2022
BNP nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är problem
med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Inflationen har stigit
till höga nivåer i främst USA där den var 7,5 % i januari 2022. Centralbanker och finansiella
marknader pratar om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur snabbt de kvantitativa lättnaderna
bör avvecklas. Det är ett stort problem i USA men även i Eurozonen börjar inflationstrycket att
bli problematiskt. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om man räknar bort
energipriserna. Här handlar det mer om att den ekonomiska politiken måste bli mindre expansiv
allt eftersom arbetsmarknaden blir mer ansträngd. Omikronvarianten har visat sig vara mindre
farlig än tidigare varianter. Smittspridningen har varit väldigt hög men faller nu tillbaka samtidigt
som det är färre som ligger på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning.
(Källa: SKR)

Skatteunderlaget har återhämtat sig
Skatteunderlaget har gjort en kraftig återhämtning efter ett svagare 2020 men saktar ner något
inför kommande planperiod.

Fortsatt tryck från demografin
Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården.
Det hänger samman med att befolkningen blir allt äldre och kan leva med fler och svårare
sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning
och finansiering. Utifrån scb:s befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på
bland annat förskola och skola bli fortsatt stort. Efter en nedrevidering av antalet födslar och
anhöriginvandringen i scb:s prognos ser nu trycket ut att avta något under den kommande
tioårsperioden.
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Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en
följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig
i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med
välfärdsbehoven. Under lång tid har den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning
varit känt. En rad åtgärder har diskuterats, exempelvis höjda skatter, höjda avgifter, höjd
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen.
(Källa: SKR)

Befolkning
Tomelilla har sedan 2013 ökat sin befolkning med 6,3%, från 12 891 invånare år 2013 till 13 712
invånare 31 december 2021, en genomsnittlig ökning med ca 100 invånare per år. I
skatteberäkningar för planperioden görs en försiktigare bedömning eftersom det under perioden
har varit stor flyktingmottagning, vilket har minskat. Skatteberäkningen bygger på en positiv
befolkningsökning med 50 invånare per år 2023-2025.
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Vision Tomelilla kommun
Tomelilla kommuns nya vision antogs i december 2020
”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft
ger näring och hållbar tillväxt”

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Finansiella mål för 2023
Resultatmål: resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs
balanskravsresultatet ska uppgå till lägst 2% i genomsnitt under planperioden, 2023-2025. För
2023 motsvarar 2% ca 17 mkr.
Investeringsmål: nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2025 uppgå till som
mest 12% av totala skatteintäkter. För 2023 motsvarar 12% ca 100 mkr.
Skuldmål: Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst
55% i genomsnitt under perioden 2023-2025. Investeringar inom den skattefinansierade
verksamheten bör fullt ut självfinansieras, dvs upplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad
verksamhet, som vatten- och avloppsverksamhet som täcker sina kostnader via taxor kan
finansiera investeringar genom att ta upp lån. Bedömning av hur detta påverkar taxenivån ska
dock göras.

Krav på god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning och
redovisa ekonomisk balans. Föreskrifterna i kommunallagen om balanskrav innebär i korthet att
årsbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Kommunen kan fastställa en budget som inte är i balans, om det föreligger synnerliga skäl. Om
årets resultat i årsredovisningen är mindre än noll kronor, ska det negativa resultatet regleras och
det egna kapitalet återställas senast tre år efter att det negativa resultatet uppkommit. Vid
underskott ska en åtgärdsplan upprättas som anger hur det egna kapitalet ska återställas.
Fullmäktige har möjlighet att besluta att inte reglera ett negativt resultat, om det uppkommit till
följd av orealiserade förluster i värdepapper eller vid synnerliga skäl.
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Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2021

2022

2023

2024

2025

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

5,3

4,7

3,5

3,3

3,3

1,2

0,5

-0,7

-0,9

-0,8

Snitt 10 år
Årlig ökning
(underliggande)
Differens

Källa: Skatteverket och SKR
Riksdagen har kompletterat befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Det innebär att
kommunen utifrån reglerna om balanskravet kan öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter
över tid genom en resultatutjämningsreserv. Tomelilla kommuns riktlinjer för den kommunala
resultatutjämningsreserven innebär att avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt
den maximala nivå som stadgas i kommunallagen. Detta innebär att kommunen får göra en
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. I ett
läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, är
gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna.
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband med
budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven.
Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen. Kommunen
har 30,0 mkr i resultatutjämningsreserven från tidigare års resultat till och med 2020.
Resultatutjämningsreserven får användas om det årliga värdet av skatteunderlagets utveckling
understiger det tioåriga genomsnittet, vilket innebär att det med nuvarande prognoser är möjligt
att ianspråkta medel under åren 2023-2025..
Bokslut 2021 och budget 2022
2021 års balanskravsresultat uppgår till 51,3 mkr, vilket är 34,6 mkr högre än budget. Den största
avvikelsen återfinns under finansieringen och är framförallt hänförligt till högre skatteintäkter och
statsbidrag än budgeterat. Totalt sett uppvisar verksamheterna ett överskott för föregående år på
7,4 mnkr medan finansieringen står för 27,2 mkr av det prognostiserade överskottet.
I 2022 års mål och budget är resultatet budgeterat till 16,5 mkr. För att uppnå målet att
överskottet bör vara 2% av skatteintäkterna behövs ett resultat på 17,5 mkr. Nämndernas
budgetramar justerades för löne- och prisökningar med 2,1%. I budget för 2022 förstärktes
nämndernas ramar, utöver prisökningskompensation, med 14,0 mkr.
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall
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Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023-2025
Inför arbetet med budget för 2023 har förutsättningarna stämts av mot SKR:s prognoser över
förväntad utveckling av faktiskt skatteunderlag samt bedömning av pris och löneutveckling. Av
tabellen nedan framgår övergripande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen och den
utveckling som anvisningarna för planperioden baseras på.

Skatteunderlagets utveckling
(%)
Arbetskraftskostnader (%)
Övrig förbrukning (%)
Prisförändring PKV (%)
Internränta (%)
Personalomkostnadspålägg (%)

2021

2022

2023

2024

2025

5,0
2,3
2,8
2,4
1,5
40,35

4,2
1,6
2,5
1,9
1,25
40,35

3,9
3,4
1,7
2,9
1,25
40,35

3,3
2,1
2,1
2,1
1,25
40,35

3,3
3,4
2,4
3,1
1,25
40,35

Skatteunderlagets utveckling baseras på SKR:s prognos 2022-02-17.
Prisförändringar, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är den sammanvägda förändringen
av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. Internräntan baseras på SKR:s prognos i
februari.
Personalomkostnadspålägget bedöms oförändrat 40,35 under planperioden. Detta kan komma att
ändras beroende på konsekvenserna av det nya pensionsavtalet AKAP-KR.

Övriga anvisningar
Driftbudget
Nämnderna ska presentera sina budgetyttranden inom ram. Personalkostnader ingår i ramarna
med 2023-års budgetnivå, detta innebär att ingen ytterligare kompensation kommer att tillföras
för utfallet i avtalsrörelsen 2023. Eventuell ökning utöver tilldelad kompensation får finansieras
inom nämndernas budgetramar med eventuellt lägre bemanning som följd. Nämnderna
kompenseras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som enligt senaste
prognosen uppgår till 2,9% för 2023. Personalomkostnader budgeteras med 40,15%.
Kommunfullmäktige beslutade att de taxor som räknas upp med KPI ska utvärderas under 2023.
Internränta
Internräntan är 1,25%, vilket är oförändrat mot 2022.
Budgetramar
Budgetramar per nämnd baseras på 2022 års beslutade budget och räknas upp enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) för 2023 som enligt senaste prognosen uppgår till 2,9%.

Inlämning av mål och budget 2023 med plan för 2024-2025
Senast den 31 maj 2022 ska respektive nämnd lämna in sitt yttrande för budget 2023 med plan
för 2024-2025. Inlämning görs i enlighet med bifogade mallar till kommunledningskontorets
ekonomienhet. Justerade MBL-protokoll och nämndsprotokoll ska bifogas.
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Nämndens budgetyttrande
Lämnas enligt bilaga 1.

Driftbudget
Nämndens budgetyttrande ska med utgångspunkt från nulägeskartan beskriva nämndens största
och viktigaste utmaningar och vilka konsekvenser det får för nämnden och kommunen på kort
och lång sikt. Nämnden ska också beskriva hur utmaningen kan mötas.
I nämndens budgetförslag ska särskilt beskrivas eventuella demografiska effekter och budgetens
påverkan på barnperspektivet.
Investeringsbudget
Varje nämnd ska i budgetförslaget ange behov av investeringar för åren 2023-2025. Varje
investeringsprojekt kommenteras kortfattat och prioriteras enligt en tregradig skala där 1 är ytterst
angeläget. Det ska också framgå vilka konsekvenser investeringen får på driftbudgeten och hur
det inryms i befintlig ram.
Taxor och avgifter
Eventuella förändringar av taxor och avgifter ska framgå av budgetförslaget. Förslaget ska
innehålla beskrivning av taxan/avgiften, samt belopp.
Internbudget
Senast den 31 januari 2023 ska nämnden fastställa internbudgeten. Större förändringar i
nämndens förutsättningar inför 2023 som inte nämnden har kunnat påverka ska meddelas
budgetberedningen, exempelvis kraftigt förändrade statsbidragsregler eller förändrat uppdrag till
följd av lagförändring.
Tidplan för budget 2023 med plan 2024-2025
Datum
16 februari
16 mars
4 april
6 april
31 maj
8 juni
14 juni
15 juni

Aktivitet
Omvärlds- och nulägesanalys
Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar
Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisning 2021
Samråd med kommunala bolag och förbund
Nämndernas budgetförslag ska vara inlämnade
Investeringsberedning 1
Investeringsberedning 2
Budgetberedning

30 september
12 oktober
19 oktober
28 oktober
9 november
18 november
30 november
31 januari 2023

Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara
inlämnade
Investeringsberedning 3
Budgetberedningen lämnar sitt förslag till mål och budget
MBL §11
Kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till mål och budget
MBL §11, reservdag
Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget
Internbudgeten ska vara fastställd av nämnd
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Bilaga 1

Mall för nämndens budgetyttrande
Nämndens ansvarsområde
Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och nyckeltal
Konsekvenser på kort och lång sikt
Nämndens sätt att möta utmaningen
Ex vis omprioritering av verksamhet
Taxor- och avgifter
Demografiska effekter på verksamheten
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
Investeringsbudget (separat mall kommer att lämnas till nämnderna)
• Kort beskrivning
• Konsekvenser på driften
• Prioritering
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2021/44
Datum 6 maj 2022

Tomelilla kommuns föreningsledarpris
2021
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse … till vinnare av Tomelilla
kommuns föreningsledarpris 2021 med följande motivering:

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 maj 2021 (Kfn § 30/2021) anta
stadgar för Tomelilla kommuns föreningsledarpris som därmed instiftades.
Priset för prestationer under år 2021 delas ut i början av 2022 och nominering
skickas in senast 31 mars 2022. Detta är första gången föreningsledarpriset delas ut i
Tomelilla.
De nominerade är listade i datumordning efter första nomineringens
inkommande till Tomelilla kommun:

-

Michael Nilsson, Spjutstorps IF

-

Adis Fazlagic, Tomelilla IF (2 nomineringar)

-

Karl-Peter Bergström, Tomelilla IF

-

Tränarna till Tif p-13, Tomelilla IF (Johan Widholm, Roger Malmkvist,
André Nilsson, Mikael Ringström)

-

Fredrik Axelsson, Spjutstorps IF

-

Christian Björklund, Tomelilla AIS

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

Gael Joly, Österlen MTB

-

Leif Richard, Brösarps byagille

-

Margaretha Persson, Tomelilla vävstuga

-

Michael Högström, Spjutstorps IF

-

Ida Wingren, Friluftsfrämjandets lokalförening i Skåne Tranås

Se bilaga: Tomelilla kommuns föreningsledarpris 2021 – nomineringar, handlingsid:
Kfn 2022.245.
Stadgar för Tomelilla kommuns föreningsledarpris
Föreningsledarpris utdelas till person/er som är bosatt/a inom vår kommun som kan
anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i
kommunen. Prissumman är 10 000 kronor.
•
•

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete,
företrädesvis ungdomsarbete.
Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från
nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas
av skriftlig motivering.

•

Stipendiet utdelas till person som är bosatt inom vår kommun och som kan
anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella
föreningslivet i kommunen. Priset kan delas mellan flera personer.

•

Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela stipendiet. Nämnden äger även
rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

•

Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma person.

•

Stipendiet utdelas vid tidpunkt som kultur- och
fritidsnämnden beslutar.

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

2 (3)
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Barnperspektivet
Barn har glädje av goda ledare.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Uppföljning
Tomelilla kommuns föreningsledarpris delas ut en gång per år. Nästa
pristagare kommer utses i maj 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-05-06.
Tomelilla kommuns föreningsledarpris 2021 – nomineringar, handlingsid: Kfn
2022.245.
Kultur och fritid

Johanna Kandell
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Pristagaren Tomelilla kommuns föreningsledarpris 2021
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
Kommunikationschef Katrin Högborn

3 (3)
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Tomelilla kommuns föreningsledarpris 2021 –
nomineringar

Nominering: Michael Nilsson
Motivering: Micke är fotbollstränare i Spjutstorps IF och har följt många
barn från små ålder upp till deras steg in i övre ungdomsåren. Han är inte bara
en fotbollstränare utan även en person som ser varje enskild ungdom för den
individ som den är. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att Micke gör
skillnad!
Nominerad av: Tina Nilsson

Nominering: Adis Fazlagic
Motivering: Adis är en ung, ny och driven ungdomstränare för Tomelilla IF.
Adis organiserar, leder, utvecklar och människan bakom varje spelare i laget,
vilket bidrar till ett psykisk välmående lag, som baseras på glädje!
Nominerad av: Fredrik Persson

Nominering: Karl-Peter Bergström
Motivering: Tränar både P08 och F10 och har även andra uppdrag i TIF,
lägger ned mycket tid i föreningen
Nominerad av: Inger Bergström

Nominering: Adis Fazlagic
Motivering: Vill nominera Adis Fazlagic för en fantastisk insats som
fotbollsledare i Tomelilla IF, pojkar/flickor födda 2012. Han har ett fantastiskt
driv, och är engagerad i sin roll som ledare. Han vill barnen allt det bästa, och

1 (4)
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driver dom på ett pedagogiskt sätt så att dom både upplever progression men
även hur roligt det är med sport.
Nominerad av: Marie Ahlberg

Nominering: Tränarna till Tif p-13 (Johan Widholm, Roger Malmkvist,
André Nilsson, Mikael Ringström)
Motivering: Nominerar tränarna till Tif p-13 som med sitt engagemang
inspirerar våra pojkar till aktivitet och rörelse. Varje vecka tar de emot våra
pojkar, i regn, blåst, snö och strålande solsken. Pojkarna blir sedda, hörda och
en gemenskap runt bollen skapas. Fotboll ska vara kul!
Nominerad av: Sophie Nilsson

Nominering: Fredrik Axelsson
Motivering: Fredrik har med stort engagemang sett till att tjejerna från det att
de spelade i flicklagen till nu då de representerar damlaget synts och mått bra.
Med ett stort hjärta har han fått tjejerna att trivas. Fredrik har oxå lagt åtskilliga
timmar på att få den grönaste, jämnaste och absolut finaste gräsplanen /planer
av alla fotbollsplaner på Österlen. Med andra ord Fredrik har vigt sin fritid åt
Spjutstorps IF. Han är väl värd detta pris.
Nominerad av: Carina Ivarsson

Nominering: Christian Björklund, Tomelilla AIS
Motivering: Christian har under många år tränat Tomelillas barn och
ungdomar i bordtennis. Detta gör han på ett helt fantastiskt sätt! Han har en
ledarstil som är empatisk, positiv och tydlig. På träningspassen blir alla sedda
vilket gör att deras självförtroende och deras självkänsla växer, både som
pingisspelare och som människor! Christian är en eldsjäl som verkligen
förtjänar att uppmärksammas!
Nominerad av: Jens Nilsson

2 (4)
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Nominering: Gael Joly, Österlen MTB
Motivering: Gael har med sitt engagemang skapat cykelfeber i stora delar av
Tomelilla kommun! Han har mitt i en pandemi där stillasittandet breder ut sig
allt mer lyckats få ut både barn och vuxna längs med slingriga stigar eller varv
efter varv på pumptrack-banan. Cykelskolan i Smedstorp är omåttligt populär
med mängder med kunskapstörstande cyklister. Gael förtjänar verkligen att
uppmärksammas ordentligt!
Nominerad av: Jens Nilsson

Nominering: Leif Richard
Motivering: Som ordförande i Brösarps Byagille uträttar Leif otroligt mycket.
För att nämna något är det han som håller i trådarna för alla aktiviteter som
erbjuds byborna: Julstök, Brösarpsdagen, allt firande på Byaängen. Dessutom
är han högst aktiv gentemot andra aktörer: Länsstyrelsen för Backaleden,
Tomelilla Kommun för lekplatsen på Byaängen och mycket mer.
Nominerad av: Ann-Marie Nilsson

Nominering: Margaretha Persson
Motivering: Margaretha är ordf i Tomelilla Vävstuga sedan 2011. Är en
utmärkt ledare, utstrålar värme och omtanke, mån om att bibehålla det skånska
hantverket, får alla att känna sig sedda och välkomna och räcker alltid en
hjälpande hand till den som behöver. Är noga med att hålla kontakt med alla
medlemmar, även de som inte längre har ork att ta sig till vävstugan, tar
initiativ till studiebesök och utflykter. Vi är många som genom Margaretha fått
en plats att vara på och tillsammans skapa saker i kreativ och tillåtande
atmosfär
Nominerad av: Lena Björk
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Nominering: Michael Högström
Motivering: För all den tid och engagemang som Micke lagt genom tiderna på att
utveckla ungdomar och föreningsliv i Tomelilla kommun. Att motivera o inspirera
ungdomar som valt att lägga fotbolls skolorna på hyllan att återigen komma igång
med fotbollen och på så sätt bidragit till att dessa ungdomar åter fått en
hälsofrämjande livsstil. En stor eloge!

Nominerad av: Maria Högström

Nominering: Ida Wingren
Motivering: Ida är otroligt engagerad och drivande oavsett utmaning och
uppgift. Ida har under de senaste åren på ett fantastiskt sätt drivit, stöttat och
engagerat sig, människor i och utanför föreningen för att alla aktiviteter och
äventyr har kunnat genomföras på ett bra sätt. Vilket är otroligt uppskattat!
Nominerad av: Sophie Albrektsson

4 (4)
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/21
Datum 4 april 2022

Tomelilla kommuns idrottspris 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse … till vinnare av Tomelilla
kommuns idrottspris 2021 med följande motivering:

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommuns idrottspris ska delas ut till någon person som är bosatt i
Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan
anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan
delas mellan flera enskilda individer eller tilldelas ett lag. Lag ska representera en
förening som är registrerad i Tomelilla kommun.
Den nominerade är:
-

Thea Brünjes, simning

Se bilaga: Tomelilla kommuns idrottspris 2021 – nominering, handlingsid: Kfn
2022.247.
Stadgar för Tomelilla kommuns idrottspris
§ 1 Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva,
enskilda eller lag, inom idrottens område.
§ 2 Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag
från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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åtföljas av skriftlig motivering.
§ 3 Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på
annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en
värdefull och uppskattad insats inom idrottens område.
Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag ska representera
förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.
§ 4 Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även
rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.
§ 5 Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
§ 6 Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Barnperspektivet
Även barn kan nomineras till idrottspriset.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Uppföljning
Tomelilla kommuns idrottspris delas ut en gång per år. Nästa pristagare
kommer utses i maj 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-04-04.
Tomelilla kommuns idrottspris 2021 – nominering, handlingsid: Kfn 2022.247.
Tomelilla kommuns idrottspris - tidigare pristagare, handlingsid: Kfn 2022.246.
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Kultur och fritid

Johanna Kandell
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Pristagaren Tomelilla kommuns idrottspris 2021
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
Kommunikationschef Katrin Högborn

3 (3)
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Tomelilla kommuns idrottspris 2021 – nominering

Nominering: Thea Brünjes
Motivering: Sommaren 2021 kommer Thea aldrig glömma, det var året då
hon blev svensk mästare på 200 m fjärilsim i långbana. Hon var inkvalad till
SM/JSM i Halmstad på flertalet distanser. Det var första gången som hon
hade klarat av det, så tanken var att hon skulle åka dit för att göra sina lopp
och se och lära. Hon gjorde lite mer än så. Redan första dagen klarade hon av
att simma till sig ett JSM-silver på 100 m fjärilsim, oväntat och helt fantastiskt.
När det var dags för sista dagen av mästerskapet (den 4 juli) så var det en
nervös tjej som gick fram till startpallen; gjorde ett fantastiskt lopp och
kommentatorerna lovordade henne. Eftersom hon inte simmade i finalheatet
så fick hon snällt vänta att glädjas tills alla hade simmat. När finalheatet hade
simmats färdigt stod det klart att den nya svenska mästarinnan på 200 m
fjärilsim hette Thea Brünjes. En av kommentatorerna sa att det var tidernas
SM-sensation.
Några helger efter var det dags för Thea att åka till Kungsbacka för att
genomföra sitt sista (pga ålder) sumsim (Svenska ungdomsmästerskapen). Nu
var Thea i en position hon inte befunnit sig i tidigare - storfavorit till vinsten
på 200 m fjäril. Det lyckades hon med. Thea tog guld på 200 m fjäril, silver på
100 m fjäril ett silver i lagkapp och dessutom blev det en 4:e plats på 100 m
frisim.
En mycket framgångsrik mästerskapssommar för Thea som jag verkligen
tycker är värd att uppmärksamma.
Nominerad av: Caroline Brünjes

1 (1)
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Tomelilla kommuns idrottspris – tidigare pristagare

2020

Tobias Beijer och Joacim Lindholm footgolfspelare och ledare

2019

Martina Andersson

styrkemästare

2018

Mattias Johansson

skytt och idrottsledare

2017

Rasmus Lundgren

kälkhockeyspelare

2016

Alexander Jeppsson

kartingförare

2015

Mikael Björk

fotbollsledare

2014

Alfred Nilsson

kartingförare

1 (1)
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/11
Datum 12 januari 2022

Tomelilla kommuns kulturpris 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse … till vinnare av Tomelilla kommuns
kulturpris 2021 med följande motivering:

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommuns kulturpris (10 000 kr).
§ 1. Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för
förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas
av skriftlig motivering.
§ 3. Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller
verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till
kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats för
berikande av kulturella värden.
§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att
reservera anslaget belopp under högst två år.

tomelilla.se
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§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.
De nominerade är listade i datumordning efter första nomineringens
inkommande till Tomelilla kommun:
-

Gert Lagerstedt (2 nomineringar)

-

Bertil Arkrans (2 nomineringar)

-

Michael Saxell

-

Ramsåsa Halmslöjd Nils-Henrik och Monica Salomonsson

-

Världens minsta filmmuseum och världens största Hasse & Tage-museum

-

Föreningen Hasse & Tage-museets vänner

Se bilaga: Tomelilla kommuns kulturpris 2021 - nomineringar, handlingsid: Kfn
2022.249.
Ekonomiska konsekvenser
Prissumman är budgeterad sedan en längre tid och beslutet innebär ingen förändring
ur ett ekonomiskt perspektiv.
Barnperspektivet
Det finns inget som hindrar att barn nomineras och/eller utses till pristagare.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Kulturpriset utdelas en gång om året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-01-12.
Tomelilla kommuns kulturpris 2021 - nomineringar, handlingsid: Kfn 2022.249.
Tomelilla kommuns kulturpris – pristagare 1989 till 2020, handlingsid: Kfn 2022.248.
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Kultur och fritid

Johanna Kandell
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Pristagare Tomelilla kommuns kulturpris 2021
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
Kommunikationschef Katrin Högborn
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Nominering: Gert Lagerstedt
Motivering: Han har givet ut en fin bok om Andrarums alunbruk. Även om alla gamla
gårdar sedan 300 år tillbaka.
Nominerad av: Solveig Johansson

Nominering: Gert Lagerstedt
Motivering: Fantastiskt inspirerande föreläsare och för fina böcker om Andrarum och alunbruket.
Nominerad av: Lotta Larsson

Nominering: Bertil Arkrans
Motivering: Jag vill nominera till årets kulturpris Bertil Arkrans. Bertil, en tystlåten man, har
genom sin kulturgärning verkligen satt Tomelilla på kartan, bl.a. genom sin lärargärning
under 23 år på Sveriges första Bildkonstskola för barn och med sina utställningar ute i landet
gjort finPR för Tomelilla. Hans sakrala skulpturer pryder flera kyrkor i trakten och har rönt
fina omdömen i kulturkretsar. Han är väl värd att uppmärksammas och stödjas!
Nominerad av: Sten Bjerketun

Nominering: Bertil Arkrans
Motivering: Bertil Arkrans bildkonstnär och skulptör nomineras till 2021 års kulturpris.
Bertil som var den första läraren i bildkonstskolan har under alla år inspirerat barn och
ungdomar till konstnärligt skapande. Genom utställningar runtom i Sverige och i sin
ateljé har han därmed gjort stor PR för Tomelilla.
Nominerad av: Annika Hjerling

Nominering: Michael Saxell
Motivering: Låtskrivaren och artisten Michael Saxell aspirerar på titeln "Mest varierade CV
av alla svenska låtskrivare" (Lars Nylin i Musikindustrin, april 2019).
2010 års Evert Taube SKAPs Minnesstipendiat Michael Saxell skrev texten till "lf I were
sorry" till artisten Frans, som vann Melodifestivalen 2016 och Årets Låt Grammisen 2017.
Den låg etta i världen på iTunes i maj 2016 och var samtidigt högst upp på svenska
försäljningslistan och svensktoppsetta i många veckor. "lf I were sorry" var den mest spelade
låten bl a på tysk och polsk radio 2016 och har passerat 7 x platinastatus i Sverige, guld i
Tyskland, dubbelplatina i Polen et c.
Saxell komponerade "Det vackraste", som kom tvåa i Melodifestivalen 1994. Han har 1100+
STIM-registrerade verk, varav ca 350 är inspelade av artister i olika genrer, bl a; Nils
Landgren & Jan Lundgren, kanadensiska Bachman-Turner-Overdrive, Ull Undfors, Terry Jacks,
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Rune Gustafsson, Lasse Stefanz, Ulf Wakenius, Keith Reid Project, Dickey Lee och Kikki
Danielsson.
Michael Saxell har skrivit text och musik till skånska klassikern "Om himlen och Österlen",
som spelats in av bl a Östen Warnerbring, Jan Malmsjö, Ull Undfors, Lasse Stefanz, Saxell solo,
Saxell & Jalle (Lorensson från Wilmer X) Bandet, Lasse & Emil Sigfridsson och ett tjugotal
andra artister. "Om himlen..." är en av de mest spelade vid begravningar i sydöstra Skåne.
En annan skånsk klassiker är "När en flicka talar skånska", som Michael Saxell skrivit text
och musik till. Den valdes till "Alla tiders bästa allsångslåt" i en publikomröstning på
Sveriges Radio P4 Kristianstad 2012 före "Ta mig till havet", "Öppna Landskap" m fl. Danne
Stråheds version av "När en flicka talar skånska" var den mest spelade på SR P4 Malmöhus i
början av 90-talet före The Beatles "Yesterday”.
Michael Saxells meritlista är lång och rymmer massor med framgångar. Han har skrivit
musik till Colin Nutleys "Änglagård - andra sommaren" och soundtracket till filmen
"Blådårar". Turnerat i Estland med nobelpristagaren i litteratur Tomas Tranströmer och varit
kapellmästare och kompositör till flera Sverigeturnéer med Ull Undfors, Jacques Werup och
Mats Ronander m fl.
Fler än 350 av hans låtar har spelats in över hela världen. Sedan 2015 har hans låtar streamats mer
än en halv miljard gånger. 2020 låg Landgren & Lundgrens "Kristallen" etta på Jazzlistan i
Tyskland. Saxell medverkar som låtskrivare på albumet.
Saxell har framträtt fem gånger på Visfestivalen i Västervik och spelar både solo och ibland
tillsammans med Wilmer X munspelare Jalle Lorensson.
Nominerad av: Jimmy Lindström

Nominering: Ramsåsa Halmslöjd Nils-Henrik och Monica Salomonsson
Motivering: På väg 11 mot Tomelilla på vänster sida syns den så allbekanta skylten Ramsåsa
Halmslöjd och det vänner till i hjärtat. Vägen ner till gården är en riktig liten "markavaj'' som
taget ur en av Skalden Tufvessons diktrader och på somrarna öppnar sig fälten stora, vinden
svalkar ett annars varmt landskap som bara den kan på de öppna skånska slätterna. Det som
växer och vajar på fälten i vinden de ljusa sommardagarna, det är där allt har sin början. Men
i skrivande stund är det vinter och vi har fått några omgångar snö runtom i Skåneland.
Brasan är tänd för att minska den annars höga elräkningen något och under vår gran står en
väldigt unik liten pålle och vaktar de alla paketen. En pålle gjord av vana händer på gården
vid porten till Österlen, Ramsåsa. Där har Nils Henrik och Monica Salomonsson tjänat
bygden sedan slutet av 80-talet med allt från årliga egenskrivna pjäsuppsättningar framförda av
teatersällskapet till halmslöjdens ädla konst.
Folklustspelen, som fick sitt officiella avslut vid 30-årsjubileet år 2019, har dragit folk från när
och fjärran till den lilla gården med anor från 1853. Min egen svärmor minns de trevliga
lustspelen med skådespelare från lokalbefolkningen så väl. Kurser i släktforskning hålls
fortfarande på regelbunden basis där den rutinerade handledaren Nils-Henrik guidar såväl
novis som initierad i konsten att hitta sina rötter. Och inte minst den halmslöjd med de
fängslande och brokiga verken som omsorgsfullt binds för hand och en efter en får liv.
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Många är de ställen där en kan hitta verken gjorda av Nils-Henrik och Monica. På
Helgagården utanför Blentarp säljs deras unika hästar som inte går att missta för någon
annans än just Ramsåsas. Och bockarna köps upp av Norrgaveln och säljs i bl.a.
huvudstaden.
Ramsåsas Julbock har nu även flyttat utomlands och har gjort ett framträdande i en norsk
reklamfilm för Danonino. Och det är väl i sig inte så konstigt när deras motto alltid varit att
alstren de skapar ska följa en unik och egen design. Det är inte värt att kopiera andras verk
utan att göra sina alster till något alldeles eget och minnesvärt är något paret strävar efter och
i min mening lyckas ovanligt bra med.
En blir även glatt överraskad att Ramsåsa halmslöjd nu sökt sig in i världen på sociala medier
och har nu en egen facebook-sida. Där får vi följa julbocken Ramse och alla hans vänner på
äventyr. Ibland står bockjakt på schemat, långfärda äventyr på mässor och hjärtslitande farväl
av bockar och hästar som får nya hem.
Bockövningar med förbanden och bockarnas längtan efter julen sätter också ett leende på
läpparna. Det blir aldrig en trist stund på gårdenmed dessa små knytt runt hörnet.
Det som gör just Nils-Henrik och Monica så värda vinnare av Tomelilla kulturpris är inte
bara deras långa erfarenhet och många år av hårt arbete. Inte heller deras unika alster som
inte går att missta för någon annans eller det faktum att de hjälpt till att lyfta fram Tomelilla
som ort och välbekant för allmänheten utan för deras vilja och strävan att lära ut sina
kunskaper till andra!
Halmslöjden är ingen välbevarad familjehemlighet som kräver utvalda och invigda deltagare för
att fä lära sig. Paret i Ramsåsa är alltid villiga att dela med sig av sina kunskaper och teknik.
Vill en lära sig konsten av den långa traditionen halmslöjd finns två läromästare alltid till hands
i form av kurser och vägledning.
Nils-Henrik och Monica har väckt liv i tusentals halmslöjdsverk under över 30 års tid och än
verkar det inte vara tal om att lägga halmen på hyllan. Nä, Ramsåsa halmslöjd kommer
fortsätta så länge förmåga finns till bindning och till min och mångas glädje är planen att
skörda nästa år. Vår Ramsåsahäst får stå framme året runt för denna halmslöjd är inte bara
en hyllning till vintersolståndet utan till alla årets högtider. En hyllning till vårt älskade
Skåneland!
Nominerad av: Lilyana Christianson

Nominering: Världens minsta filmmuseum och världens största Hasse & Tage-museum
Motivering: Under de senaste åren har föreningen bakom Hasse & Tagemuseet dragit stor
uppmärksamhet till kommunen som turistmål. Om det alls finns någon/några som förtjänar
att hedras med ett kulturpris torde det vara detta museum som dessutom håller Hasses och
Tages minne högst levande.
Nominerad av: Jea Jonsson
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Nominering: Föreningen Hasse & Tage-museets vänner
Motivering: Jag nominerar föreningen Hasse & Tage-Museets vänner till årets kulturpris. Jag
nominerar föreningen för dess styrelses outtröttliga och ideella arbete med bevarandet av ett
kulturarv starkt kopplat till Tomelilla kommun, genom filminspelningar och premiärer på
uppskattade filmer.
Museet är också en "turistmagnet" som drar besökare från hela Sverige och från utlandet!
Nominerad av: Sara Anheden
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Tomelilla kommuns kulturpris - pristagare 1989 - 2020
År Kulturpristagare
1988 Beslöts att instifta kulturpris
1989 Karin Karlsson, Agusa vävstuga
Inga Nilsson, Toarp
Brita Andersson, Nedraby spettkaksbageri
1990 Astrid Åkerman och Karin Gustavsson, Bondrumsgården
1991 Christina Gustavsson, ordförande i Tomelilla teaterförening
1992 Ewe Larsson (Borstakungen)
Othinslunda hembygdsförening
1993 Tomelilla revygäng
Peter Jakobsson, musiker
1994 Tranås Ungdomsförening
1995 Jutta Andrén-stiftelsen, Tomelilla konstsamling
1996 Rauni Janser, konstsamlingen
Anita Andersson, kantor och körledare
1997 Tomelilla ungdomsorkester
1998 Grafikverkstaden i Brösarp
Yngve Wahlgren, folkmusiker
1999 Inga-Lisa Björk, danslärare
2000 Ann-Sofie Reuter, konsthantverkare - textil
2001 Jard Nuland Mwasha
2002 Ylva Floreman
2003 Tomelilla - Brösarps Biografförening
2004 Per-Olof Kippel, arkitekt - Celticbaren
Eva och Johan Lindgren, Glimmebodagården
2005 Neon Gallery Brösarp
2006 Hans Alfredsson
2007 Ramslif
2008 Karin Brunk Holmqvist
2009 Bertil Arkrans
2010 Spjutstorps revyn
2011 Anders Cederberg, Brösarps Gästgiveri
2012 Stephan Ewalds
2013 Sven Plavén
Andrarums IF
2014 Actives gård
Daniel Berlin
2015 Kaj Persson
Nostalgimuseet
2016 Skånska järnvägar
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Beslutande organ
Kulturnämnden
Kulturnämnden

Kulturnämnden
Kulturnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Nämnden för kultur, fritid och turism
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kultur- och fritidsutskottet
Kultur- och fritidsutskottet
Kultur- och fritidsutskottet
Kultur- och fritidsutskottet
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

2017 Mari Bister, författarinna
Tomelilla rockkör
2018 Ola Magnell, musiker
Lunnarps BK/Österlen Garden show
2019 Acke Eriksson
2020 Kjell Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/37
Datum 4 maj 2022

Ansökan utvecklingsstöd Kvinnofestivalen på Österlen Kulturföreningen Christinas Wänner
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Kulturföreningen Christinas Wänner ett
utvecklingsstöd på 100 000 kronor för Kvinnofestivalen på Österlen 21–24 juli 2022.

Ärendebeskrivning

Kulturföreningen Christinas Wänner har den 21 april 2022 ansökt om ett
utvecklingsstöd för Kvinnofestivalen på Österlen.
Kulturföreningen Christinas Wänner beskriver att kvinnofestivalen på Österlen
skapar en ny mötesplats – Almedalen för kvinnor – där kvinnliga aktörer inom
företagande och kultur kan visa upp sin verksamhet och kreativitet och där
jämställdheten stärks genom samtal, föredrag, debatt och kulturella aktiviteter som
alla är välkomna till. Kvinnofestivalen är ett samverkansprojekt mellan
kulturföreningen Christinas Wänner och nätverket Qlara, för företagsamma kvinnor.
Ett av arrangemangen under festivalen sker i samarbete med Svenska kyrkan.
Programmet har arbetats fram sedan hösten 2021 och är nu färdigt. Kvinnofestivalen
äger rum 21–24 juli 2022 och är planerat att bli ett årligt arrangemang.
Kvinnofestivalen marknadsförs via pressen, sociala plattformar, genom affischer och
programblad.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Tänkt målgrupp är kvinnor och män i alla åldrar som är intresserade av kultur och
företagsamhet, och som vill delta i ett samtal över könsgränserna. Aktörerna är
kreativa och företagsamma kvinnor som vill visa upp sitt kunnande, och samtidigt
möjliggöra ett samtal mellan kvinnor och män i alla åldrar. Kvinnofestivalen bidrar
till att stärka kreativiteten och entreprenörsandan i kommunen, lyfter fram
jämställdhetsperspektivet, lockar till sig fler besökare – och nya bofasta som blir
attraherade av att Tomelilla kommun satsar på kreativitet, entreprenörsanda och
jämställdhet.
Kostnaden för arrangemanget är 354 000 kronor och intäkterna beräknas bli 155 000
kronor. Christinas Wänner har även sökt och fått 60 000 kronor i bidrag från
Sparbanken Syds stiftelse. Kulturföreningen ansöker om ett stöd på 100 000 kronor
från Tomelilla kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingsstödet 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, 2022-05-04.
Ansökan utvecklingsstöd - Kvinnofestivalen på Österlen - Kulturföreningen
Christinas Wänner, handlingsid: Kfn 2022.250.
Kalkyl - Kvinnofestivalen på Österlen - Kulturföreningen Christinas Wänner,
handlingsid: Kfn 2022.251.
Program - Kvinnofestivalen på Österlen - Kulturföreningen Christinas Wänner,
handlingsid: Kfn 2022.252.

2 (3)
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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

3 (3)
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd / Utvecklingsstöd

2022-04-21

Kunddata
Kortnamn:
Kundnummer:
Namn:
C/O
Adress:
Postnr. ort:

CHRWÄN
0
Kulturföreningen Christinas Wänner
Arvidsson
Nygatan 4
273 36 Tomelilla

Tel. arbete:
Tel. bostad:
Telefax:
Organisationsnr.:
Kontotyp/konto:

802506-4943
Bankgiro nr:

Ansökningsdata
Ansökningsnr.:

4494

Status:
Diarienummer:
Ansökningsdat.:
Verksamhetsår:

2022-04-21
2022

Beslut:
Övriga uppl.:

Beräkning

Avslag/Bevakning
-

Förslagsbelopp:
Avdrag %:

Avlagsdatum:

0

Meddelande:

Beslutat belopp:
Signatur:

1

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

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd / Utvecklingsstöd

2022-04-21

Ansökningsdata, ansökan 4494
Registrerde ansökningsvärden
Utvecklingsprojekt
Rubrik

Kvinnofestivalen på Österlen

Beskriv tänkt genomförande

Kvinnofestivalen på Österlen skapar en ny mötesplats - ett Almedalen för kvinnor - där kvinnliga
aktörer inom företagande och kultur kan visa upp sin verksamhet och kreativitet, och där
jämställdheten stärks genom samtal, föredrag, debatt och kulturella aktiviteter som alla är välkomna
till. Kvinnofestivalen är ett samverkansprojekt mellan kulturföreningen Christinas Wänner och
nätverket Qlara, för företagsamma kvinnor. Ett av arrangemangen under festivalen sker i samarbete
med Svenska kyrkan. Programmet har arbetats fram sedan hösten 2021 och är nu färdigt, se bilaga.
Kvinnofestivalen äger rum 21-24 juli 2022, och är planerat att bli ett årligt arrangemang.
Kvinnofestivalen marknadsförs via pressen, sociala plattformar, genom affischer och programblad.

Startdatum

21.7 2022
Slutdatum

24.7 2022
Tänkt målgrupp

Kvinnor och män i alla åldrar som är intresserade av kultur och företagssamhet, och som vill delta i
ett samtal över könsgränserna. Aktörerna är kreativa och företagsamma kvinnor som vill visa upp sitt
kunnande, och samtidigt möjliggöra ett samtal mellan kvinnor och män, i alla åldrar. Kvinnofestivalen
bidrar till att stärka kreativiteten och entreprenörsandan i kommunen, lyfter fram
jämställdhetsperspektivet, lockar till sig fler besökare - och nya bofasta som blir attraherade av att
Tomelilla kommun satsar på kreativitet, entreprenörsanda och jämställdhet.
Kostnader (spec. i kalkyl)

354000

Intäkter (spec. i kalkyl)

155000
Netto

-199000
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

100000
Övriga sökta bidrag till projektet (spec. nedan)

60000
Specificera

Kvinnofestivalen har fått 60000 i bidrag från Sparbanken Syds stiftelse.
Resultat

-39000
Noteringar
Ansökningsdatum

Tyvärr - ansökan kom in för sent
KFN:s beslut

1

Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3

53

Kalkyl Kvinnofestivalen 2022

Sid 1

Kostnader
Arvode
Torsdag 21 juli
Lotta Hedström
Ylva Floreman
Neta Norrmo
Moderator
Fredag 22 juli
Rozita Auer
Ingrid Brink + grekisk danstrupp
Ylva Floreman
Cecilia Uddén
Ann Heberlein
Ewa Fröling
Lisa Ovesson
Neta Norrmo
Lördag 23 juli
Karin Thunberg
Clara Bolmsjö
Peder Lamm
Marianne mörck
Bodil Mårtensson
Söndag 24 juli
Anna Larsdotter
Fyra fräcka fruntimmer
Boel Westerberg
Konsert till Christina Pipers ära
Maj Ström, måla med Maj

1 000
1 000
2 000
3 500
4 000
1 000
1 000
2 500
3 000
6 000
1 000
2 000
1 000
2 000
3 000
12 500
1 000
1 000
4 000
1 000
45 000
4 000

Summa arvoden

102 500

present som tack till medverkande
CP boken

3 000

Utrustning
Hyra av tält bord o stolar + golv

15 000

Teknik ljudgubben

10 000

Speakers corner talarstol

8 000

Aktivitet "måla med Maj" material

2 500

Kostym
Duktvätt efter kafferepet
Summa utrustning

1 000
1 000
37 500
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Kalkyl Kvinnofestivalen 2022

Sid 2

Marknadsföring
Hemsida o Webdesign
Affischer festivalen
Affischer o program konserten
Summa marknadsföring

10 000
5 000
4 000

Arbetskostnader
Förberedelse o projektledning
Personal vid festivalen
Summa arbetskostnad

88 000
21 000

19 000

109 000

Christinapriset

1 000

Transportkostnader

5 000

Dokumentation av festivalen
Neta Norrmo film

50 000

Utställning i trädgård

25 000

Barnaktivitet

2 500

Summa kostnader

354 500

Inkomster
Sparbanken Syd stiftelse
Uthyrning av bord
Biljettförsäljning

60 000
5 000
90 000

Summa intäkter

155 000
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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
11-12

AKTIVITET
Föredrag:
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MEDVERKANDE
Lotta Hedström, fd
språkrör för MP och
mångårig
riksdagsledamot.

Kan "kvinnligt
tänkande" rädda
världen?

12-13

Om politik,
andlighet och
ekofeminism.
Speaker’s corner

13-14

Föredrag:

14-15

Money, money! Hur
tar du hand om dina
pengar, kvinna?
Föredrag:
Journalisten, filmaren
och författaren Ylva
Jag är inte död. Jag Floreman
är bara gammal.

15-16

Om äldreomsorgen
i Sverige.
Samtal:
Engagerad för livet.
Om att aldrig sluta
höja rösten.

16-17
17-18
18-20

Valdebatt:
Vad vill partierna
göra för kvinnorna?

Feministiskt initiativ
m fl.
Ekonomijournalisten
Birgitta Piper.

Journalisten och
filmaren Neta
Norrmo samtalar
med Gudrun
Schyman om ett
långt liv i politikens
strålkastarljus.
Representanter från
riksdagspartiernas
kvinnoförbund/lokala
organisationer deltar i
debatten.
Moderator:

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
11-12
12-13
13-14

AKTIVITET
Grekisk dans för
kvinnor (utomhus)
Speaker’s corner
Föredrag:
Den orientaliska
dansens själ och
historia.

14-15

15-16,30

När dans,
sensualism och
sexualitet var ett
med kropp och själ.
Samtal med Ewa
Fröling
Debatt:
Får man vara rynkig
och 40+ i Sverige?
Om ålderism och
utseendefixering.

MEDVERKANDE
Ingrid Brink med
danstrupp
Dansare och
författare Rozita
Auer.

Ewa Fröling
intervjuas av
journalist Lisa
Ovesen
Medverkande:
Författare Ylva
Floreman,
Journalist Cecilia
Uddén, författare
och teologie doktor
Ann Heberlein,
dansare Rozita
Auer. Skådespelare
Ewa Fröling.
Moderator:
Journalist Neta
Norrmo
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11-16

Filmvisning

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
11-12

AKTIVITET
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.

12-13

Speaker’s corner

61

MEDVERKANDE
Journalist Karin
Thunberg

13-14

Föredrag:
Om att skriva i kris,
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.
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Författare och poet
Clara Bolmsjö

Konferencier,
antikexperten och
underhållaren Peder
Lamm.
Special guest:
Marianne Mörck.
Skådespelare Bodil
Mårtensson delar
ut Christinapriset.

11-16

Filmvisning

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
11-12

12-13
13-14

AKTIVITET
Föredrag: De
glömda kvinnliga
soldaterna under
andra världskriget
Speaker’s corner:
Föredrag:
Fyra fräcka
fruntimmer

14-15

Författare Barbro
Blomberg
Författare Maria
Elena Bergman
Författare Marianne
Gunve

Föredrag:
Fyra fräcka
fruntimmer

15-16
18-19

MEDVERKANDE
Journalist och
författare Anna
Larsdotter

20-21

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

I parken, 13-16

Måla med Maj
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Författare Helen
Halldorsdottir
Författare Boel
Westerberg
Mezzosopran Katija
Dragojevic,
ackompanjatör/gittarist
Johan Söllscher,
skådespelare Bodil
Mårtensson.
Konstnär Maj Ström

11-16

Filmvisning

Bakgrundsinformation:
Sedan kulturföreningen Christinas Wänner tog över
besöksverksamheten på Christinehof 2017 har föreningen
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, 16731752, 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 12.4 2022,
Mia Gröndahl
Ordförande/Chairwoman
Kulturföreningen Christinas Wänner
www.christinehofslott.se

64

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 2022/36
Datum 4 maj 2022

Ansökan arrangemangsstöd - Författar/Berättarafton - Bondrumsgårdens
Hembygdsring
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Bondrumsgårdens Hembygdsring ett
arrangemangsstöd på 800 kronor för arrangemanget författar-/berättarafton den 21
juli 2022.

Ärendebeskrivning

Bondrumsgårdens Hembygdsring har den 20 april 2022 ansökt om ett
arrangemangsstöd för författar-/berättarafton på Bondrumsgården.
Bondrumsgårdens Hembygdsring beskriver att de ska genomföra en författar/berättarafton med lokalt kopplad person och i samband med detta servera kaffe
med tilltugg.
Tänkt målgrupp är lokalt boende och bred allmänhet i varierande åldersgrupper.
Bondrumsgårdens Hembygdsring söker en summa på 800 kr.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Ekonomiska konsekvenser
Arrangemangstödet 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 följer upp genomförandet av arrangemanget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-05-04.
Ansökan arrangemangsstöd - Författar-/ berättarafton - Bondrumsgårdens
Hembygdsring, handlingsid: Kfn 2022.253.
Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid
Beslutet skickas till:
Bondrumsgårdens Hembygdsring
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

2 (2)
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TOMELILLA KOMMUN
Ansökningsuppgifter för
Kultur och fritid
Verksamhetsstöd/
Arrangemangs- och evenemangsstöd
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

2022-04-21

Kunddata
Kortnamn:
Kundnummer:
Namn:
C/O
Adress:
Postnr. ort:

BONDHEM
0
Bondrumsgårdens Hembygdsring
Eva Gustavsson
Bondrum 13:13
273 92 Skåne Tranås

Tel. arbete:
Tel. bostad:

0417-230 68

Telefax:
Organisationsnr.:
Kontotyp/konto:

838800-3140
Bankgiro nr:

Ansökningsdata
Ansökningsnr.:

4493

Status:
Diarienummer:
Ansökningsdat.:
Verksamhetsår:

2022-04-20
2022

Beslut:
Övriga uppl.:

Beräkning
Förslagsbelopp:
Avdrag %:
Beslutat belopp:

800
0
800

Avslag/Bevakning
-

Avlagsdatum:
Meddelande:

Signatur:

1

Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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TOMELILLA KOMMUN
Ansökningsuppgifter för
Kultur och fritid
Verksamhetsstöd/
Arrangemangs- och evenemangsstöd
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

2022-04-21

Ansökningsdata, ansökan 4493
Registrerde ansökningsvärden
Arrangemangsinformation
Rubrik

Författare- / Berättarafton

Beskriv tänkt genomförande

Genomförande av författare- / berättareafton med lokalt kopplad person.
I samband med detta servering av kaffe med tilltugg,

Startdatum (tidigast 3 mån fr.o.m. ansökan)

2022-07-21
2022-07-21

Tänkt målgrupp

Lokalt boende och bred allmänhet i varierande åldersgrupper,
Genomförs inom kommunen

Ja
Ja
Ja
Ja
Kostnader (spec. i kalkyl)

800
Intäkter (spec. i kalkyl)

1200
Netto

400

Belopp ni söker från Tomelilla kommun

800

Övriga sökta bidrag till arrangemanget (spec. nedan)

0
Specificera övriga sökta bidrag

n/a
Resultat

1200
Noteringar
Villkorsuppfyllande

Alla villkor är uppfyllda

Ansökningsdatum

2022
Ansökningsdatum

OK
KFN:s beslut

1

Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/36
Datum 4 maj 2022

Ansökan arrangemangsstöd - Musik i
sommarkväll - Övraby-Nedraby Byalag
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar bevilja Övraby-Nedraby Byalag ett
arrangemangsstöd på 4000 kronor för arrangemanget musik i sommarkväll vid
Övraby mölla den 27 juli 2022.

Ärendebeskrivning

Övraby-Nedraby Byalag har den 19 april 2022 ansökt om ett arrangemangsstöd för
musik i sommarkväll på Övraby mölla.
Övraby-Nedraby Byalag beskriver att de kommer att anordna en sommarfest vid
Övraby mölla den 27 juli 2022 med orkestern Fudge och picknickkväll med musik
och quiz.
Tänkt målgrupp är att alla är välkomna.
Totalkostnaden för arrangemanget är 4000 kronor, vilket är den summa som
Övraby-Nedraby Byalag söker.
Ekonomiska konsekvenser
Arrangemangstödet ska rymmas inom befintlig budget.

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

70

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 följer upp genomförandet av arrangemanget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-05-04.
Ansökan arrangemangsstöd - Musik i sommarkväll - Övraby-Nedraby Byalag,
handlingsid: Kfn 2022.254.
Kalkyl - Musik i sommarkväll – Övraby-Nedraby byalag, handlingsid: Kfn 2022.255.
Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid
Beslutet skickas till:
Övraby-Nedraby byalag
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

2 (2)
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TOMELILLA KOMMUN
Ansökningsuppgifter för
Kultur och fritid
Verksamhetsstöd/
Arrangemangs- och evenemangsstöd
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

2022-04-20

Kunddata
Kortnamn:
Kundnummer:
Namn:
C/O
Adress:
Postnr. ort:

ÖVNEBYA
0
Övraby-Nedraby Byalag
Elna Brink
Nedraby Trollasjö
273 91 Tomelilla

Tel. arbete:
Tel. bostad:
Telefax:
Organisationsnr.:
Kontotyp/konto:

838800-7125
Bankgiro nr:

Ansökningsdata
Ansökningsnr.:

4492

Status:
Diarienummer:
Ansökningsdat.:
Verksamhetsår:

2022-04-19
2022

Beslut:
Övriga uppl.:

Beräkning
Förslagsbelopp:
Avdrag %:
Beslutat belopp:

4 000
0
4 000

Avslag/Bevakning
-

Avlagsdatum:
Meddelande:

Signatur:

1

Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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TOMELILLA KOMMUN
Ansökningsuppgifter för
Kultur och fritid
Verksamhetsstöd/
Arrangemangs- och evenemangsstöd
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

2022-04-20

Ansökningsdata, ansökan 4492
Registrerde ansökningsvärden
Arrangemangsinformation
Rubrik

Musik i sommarkväll med Fudge

Beskriv tänkt genomförande

Sommarfest vid Övraby mölla med orkestern Fudge.
Picknickkväll med med musik och quiz.

Startdatum (tidigast 3 mån fr.o.m. ansökan)

2022-07-27
2022-07-27

Tänkt målgrupp

Alla
Genomförs inom kommunen

Ja
Ja
Ja
Ja
Kostnader (spec. i kalkyl)

4000
Intäkter (spec. i kalkyl)

0
Netto

-4000

Belopp ni söker från Tomelilla kommun

4000

Övriga sökta bidrag till arrangemanget (spec. nedan)

0
Specificera övriga sökta bidrag
Resultat

0
Noteringar
Villkorsuppfyllande

Alla villkor är uppfyllda
Ansökningsdatum

2022
Ansökningsdatum

OK
KFN:s beslut

1

Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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Övraby-Nedraby Byalag

2022-04-20

Kalkyl för musik i sommarkväll den 27/7-22
Kostnader
Orkestern Fudge

4000kr

Kassör
Elna Brink elnabrink.nedraby@gmail.com
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/4
Datum 6 maj 2022

Delegeringsbeslut april 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för april 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:
1. Utbetalda kulturbidrag 2022

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-05-06.
Utbetalda kulturbidrag 2022, handlingsid: Kfn 2022.256.
Kultur och fritid
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Kulturbidrag 2022, fördelning av Tomelilla kommuns kulturbidrag
Ansökt 2021, utbetalning 2022 (gäller verksamhetsåret 2020)
Verksamhetsåret 2020 präglades till stort av covid-19 pandemin, vilket hade konsekvenser
för många föreningar i form av inställda arrangemang under året.
Tomelilla-Brösarps Biografförening
47 000 kr
I huvudsak är verksamheten att visa biograffilm. De direktsänder även operaföreställningar
från Metropolitan och direktsända konserter eller annat från diverse olika platser.
Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna. Hyr anpassad lokal för
verksamheten. Verksamhet året runt, alla dagar i veckan.
Tomelilla Riksteaterförening
47 000 kr
I verksamheten visas olika typer av scenkonst som teater, sång- och
musikalföreställningar, stand-up m.m. Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och
vuxna. Hyr anpassade lokaler för verksamheten. Fortsätter satsningen i samverkan med
Tomelilla kommun för barn, unga, unga vuxna och familjer.
Tryde Kulturförening
6 000 kr
Bedriver i huvudsak verksamhet evenemang i samverkan och anslutning till
Nostalgimuseet Tryde. Evenemang riktade i första hand till vuxna så som motorträffar,
konstutställningar, prylmarknader, musikuppträden m.m. Verksamhet bedrivs året om med
utökning sommarhalvåret.
Övraby-Nedraby byalag
3 000 kr
Bedriver evenemang och aktiviteter för boende i närområdet och i samverkan med andra
föreningar och aktörer, t ex musikkvällar, byagillen och studiebesök. Verksamhet året runt.
Kulturföreningen Christinas Wänner
10 000 kr
Arrangerar evenemang och aktiviteter på Christinehof slott, så som guidade visningar,
berättarvandringar, utställningar, föreläsningar, teaterföreställningar och musikevent.
Slottet med aktiviteter öppet under sommarsäsongen, maj-oktober. Verksamheten riktar
sig till vuxna och barn.
Föreningen Vävstugan
2 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att bevara och utveckla hantverket vävning och
ge möjlighet att utöva det tillsammans, och att värna det kulturella arvet i Skåne genom att
sätta upp konstvävar. Arrangerar Öppet hus. Verksamhet året runt.
Albo Härads hembygdsförening
21 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller
fastigheter och kulturmiljöer. Genomför evenemang för både barn, ungdomar och vuxna.
Visningar, vandringar, föreläsningar, demonstrationer av hantverk m.m. Agusastugan,
Glimmebodagården, Sillaröds skvaltkvarn, Hallamölla och Bondrumsgården.

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef Kultur och fritid
202205
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Föreningen Tomelilla Byagård
21 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller
fastigheter och kulturmiljöer. De har evenemang och visningar/studiebesök för både barn,
ungdomar och vuxna. Öppen verksamhet sommartid juni-augusti, övrig tid enligt
överenskommelse. Tomelilla Byagård.
Kvärrestads Hembygdskrets
10 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller
fastigheter och kulturmiljöer. Visning av gård och verksamhet sker året om. Under
sommartid även konstutställning. Genomför evenemang för både barn, ungdomar och
vuxna. Hans Nilsgården.
Othinslunda hembygdsförening
21 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller
fastigheter, kulturmiljöer och hantverksverksamhet. De genomför evenemang så som
guidade turer och kurser i borstbindning, och tar emot besök året om för både barn,
ungdomar och vuxna. Är aktiva och representerar på mässor och marknader runt om.
Hembygdsgård Onslunda, Borstmuseum.
Bondrumsgårdens hembygdsring
10 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller
fastigheter och kulturmiljöer. De har evenemang för både barn, ungdomar och vuxna.
Visning och guidning av gården. Ofta visning av olika hantverkstekniker. Öppet två dagar i
veckan under sommaren samt specifika arrangemangsaktivitetshelger. Bondrumsgården.
Föreningen Övraby Mölla
21 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller
fastigheter, kulturmiljöer och evenemang. Evenemang – Mölledagar, midsommarfirande
och studiebesök med visning av möllan som riktar sig till alla. Övraby Mölla.
Hasse & Tage-muséets vänner
21 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på visning av Hasse & Tage-museet samt skötsel
och underhåll av muséet. De har evenemang och aktiviteter i form av film, musik,
utställningar och föredrag. De samarbetar med andra museum och föreningar inom och
utom Tomelilla kommun.
Totalt:

240 000 kr

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef Kultur och fritid
202205
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Kultur- och fritidsnämnden

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

Diarienummer: KFN 2022/3
Datum 18 maj 2022

Anmälningsärenden 2022-05-24
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. Ansökan om statsbidrag till folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur –
Kulturrådet
2. Redovisning av statsbidrag till folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur –
Kulturrådet
3. Ansökan om bidrag till stärkta bibliotek i hela landet – Kulturrådet
4. Beslut - Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023
med plan för 2024–2025

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-05-18.
Ansökan om statsbidrag till folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur –
Kulturrådet, handlingsid: Kfn 2022.257.
Redovisning av statsbidrag till folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur –
Kulturrådet, handlingsid: Kfn 2022.258.
Ansökan om bidrag till stärkta bibliotek i hela landet – Kulturrådet, handlingsid: Kfn
2022.259.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Beslut - Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan
för 2024–2025, handlingsid: Kfn 2022.148.
Kultur och fritid
Johanna Kandell
Nämndsekreterare

2 (2)
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ANSÖKAN OM BIDRAG
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLKOCH SKOLBIBLIOTEK
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN
Observera
Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 11. Den fungerar även med Firefox version 68 eller
senare, med Safari version 11 eller senare, med Chrome version 72 eller senare, med Microsoft Edge version 40 eller senare.
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 funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte
försvinner om du loggas ut. När blanketten sparats ska en bekräftelse visas på skärmen.
Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i
fälten, även om bilaga bifogas.
Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

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.

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. 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.
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ANSÖKAN OM BIDRAG
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLKOCH SKOLBIBLIOTEK
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
UPPGIFTER OM SÖKANDE

Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Organisationsnummer

Tomelilla kommun

212000-0886

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Landsting

Statlig myndighet

Stiftelse
Postadress, Box

Gustafs torg 16
Postnummer

Postort

273 80

Tomelilla

Telefonnummer (växel)

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Län

041718000

Tomelilla

Skåne län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Webbplats

kulturskolan@tomelilla.se

www.tomelilla.se
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller
plusgirokonto

Bankgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad

Ja

Plusgiro

5346-0465

Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

Britt-Marie Börjesson

Kommunchef

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

E-postadress till kontaktperson

Ros-Marie Stjernfeldt

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Telefonnummer till kontaktperson

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

041718117

0709958117

✘

* Jag har rätt att företräda 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.
Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

✘

* 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.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Tomelilla kommun

VERKSAMHET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.
* Har kommunen en politiskt antagen och aktuell biblioteksplan?

Ja

Nej

* Beskriv läsfrämjandearbetet som riktar sig till barn och unga på fritiden. (Max 1000 tecken)

Verksamheten har fortsatt påverkats av restriktioner men vi har också fortsatt arbeta för att hitta
nya vägar och metoder att nå ut. Vår digitala bokklubb riktad mot barn och deras vuxna som vill
läsa och diskutera tillsammans har fortgått. Likaså verksamhet som kan kopplas till
läsfrämjande som kan ske utanför det fysiska biblioteksrummet såsom skaparpåsar med
låneböcker kopplade till skapandet. Vi har även erbjudit digitala event såsom ”koda spel
baserat på en bok”. Vi har sedan tidigare väl inarbetad verksamhet med aktiviteter för barn och
unga såsom babysagor, - rytmik och sagostund, litterära teatrar och konserter, familjelördagar i
samarbete med Tomelilla konsthall samt lovaktiviteter. Vi arbetar aktivt med att fördjupa och
förstärka samarbetet med Soffta fritifsgård och fältassistenterna i kommunen för att sprida
läsglädje och motivation brett. Vi arbetar vidare med att främja läsande genom digitala medier
såsom appar som Bibblix och Bläddra och hemsidor som Världens bibliotek.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med barn- och mödrahälsovården. (Max 1000 tecken)

Barnhälsovården i Tomelilla håller sina föräldragruppträffar på biblioteket sedan ett gemensamt
Bokstartsprojekt som blev till en del av ordinarie verksamhet. Biblioteket brukar då delta med
information om språkutveckling, bibliotek, boktips och högläsning för varje grupp, samt boktips
till träffarnas olika teman. Denna del av vårt samarbete med barn-och mödrahälsovården har
varit vilande men planeras återupptas till hösten. Däremot har vi fortsatt ett aktivt samarbete
genom att BHV-personalen hämtar och delar ut en bokpåse med språkutvecklingstema
bestående av tre böcker och information om språkutveckling till alla åttamånaders-bebisar vid
hembesök. De delar också ut ett presentkort på en bok till alla kommunens barn vid 1- samt 4årskontrollerna som barnen tillsammans med föräldrarna kan hämta ut på biblioteket. Vidare
samarbetar vi med barnhälsovården i att informera om våra babyhäng som vi har kunnat
återuppta sedan förra hösten.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Tomelilla kommun

VERKSAMHET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.
* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med förskoleverksamheten. (Max 1000 tecken)

Kommunens förskolor besöker normalt sett bibliotekets barnavdelning regelbundet och lånar
böcker till sina olika förskoleavdelningar när pandemirestriktioner inte sätter käppar i hjulet. Vi
brukar också bjuda in till teatrar och konserter med litterär koppling och har gjort så när det varit
möjligt under året. När besök inte varit möjliga har vi i större utsträckning än vanligt gjort bokoch temaplock till förskolorna. Det har medfört ökad kontakt med personalen och bättre insikt i
vad de efterfrågar och vi hoppas att det fortsätter i samma omfattning även nu när förskolorna
börjar återkomma med fysiska besök. Normalt sett deltar vi på föräldramöten på efterfrågan där
vi pratar böcker, bibliotek och språkutveckling och bjuder också in förskolornas biblioteks/barnkulturombud på träffar på biblioteket. Även detta har fått sättas på paus till viss del men
planeras att återupptas till fullo till hösten.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med skolan. (Max 1000 tecken)

Vårt arbete med barn i skolan är formaliserat i kommunens Barnspår inom vilket vi bjuder in alla
elever i åk 2 respektive 5 med lärare till visning av biblioteket och inspirerande bokprat. De,
liksom eleverna i åk 7 får också en gåvobok. Åk 8 bjuds på bokprat och författarbesök som
kopplas till svenskundervisningen, ett väl inarbetat samarbete mellan biblioteket och
högstadieskolan. Under läsåret har vi varierat fysiska bokprat med digitala beroende på läget
för tillfället och vi har bokpratat för åk 3 och åk 6 som på grund av pandemin inte fick som
planerat under respektive föregående årskurs. Vi har sett en markant ökning av önskemål om
bokplock samarbete kring andra läsfrämjande projekt från pedagogerna. Vi har ett aktivt
samarbete med kommunens skolbibliotekarier och läsombud med möten och regelbunden
kontakt och stöttar kring det dagliga arbetet.

Här kan ni beskriva om och i så fall hur ni i organiseringen av verksamheten avser integrera jämställdhets-, hbtqi-,
mångfalds- och interkulturellt perspektiv samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.(Max 1000 tecken)

Vi är noga med att integrera jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv och
öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer i allt vi gör, i synnerhet medieinköp
men också programverksamhet och andra aspekter av verksamheten såsom t ex bokprat och
visningar. Vad gäller medieinköp lägger vi stor vikt vid att tillgodose behovet av lättläst litteratur
i olika nivåer och former, media på olika språk, med parallelltext och på annat sätt anpassad
media. Efterfrågan på inläst litteratur tillgodoses hos oss främst genom egen nedladdning och vi
jobbar aktivt med att föra ut kunskap och information om Legimus, Biblio-appen och liknande
hjälpmedel. Utöver ordinarie verksamhet anordnar vi inom ramen för vår programverksamhet
temaveckor och andra tillfällen som speciellt fokuserar på ett visst perspektiv och vi försöker då
också samarbeta med skolorna och bjuda in till bokprat och liknande. Våra lokaler är tillgängliga
och all programverksamhet är gratis.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Tomelilla kommun

MEDIEANSLAG

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Innevarande år, SEK

Föregående år, SEK

600.000

675.200

120.000

126.600

* Skolbibliotekets totala medieanslag

109.500

109.500

* Totalt medieanslag (Summering
sker automatiskt)

709.500

784.700

* Folkbibliotekets totala medieanslag
varav för barn och unga

* Ange fördelning mellan folk- och skolbibliotek för innevarande år i procent.
Folkbibliotek i procent (%)

Skolbibliotek i procent (%)

60

40

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Vi fortsätter det kommande läsåret att utveckla hyllor med HBTQIA-tema och Äppelhyllan som
vi startade förra året. I övrigt lägger vi fokus på att arbeta utåt mot verksamheter i kommunen
som har barn och unga med särskilda behov och utvärderar i samarbete med vård och omsorg
möjligheterna att ytterligare öka tillgängligheten till biblioteket i stort och särskilt litteraturen och
läsmotivation för den här gruppen.

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 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.
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REDOVISNING AV BIDRAG
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLKOCH SKOLBIBLIOTEK
För redovisningsdatum, se beslut
ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN
Observera
Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 11. Den fungerar även med Firefox version 68 eller
senare, Safari version 11 eller senare, Chrome version 72 eller senare, Microsoft Edge version 40 eller senare.
Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.
Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats.
Maximal inloggningstid per session är 2 timmar. Använd 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.

BIDRAGSMOTTAGAREN
Uppgifter om bidragsmottagaren du företräder hämtas automatiskt från ditt användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på
startsidan.
OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.
För att bifoga filer digitalt 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.

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.
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REDOVISNING AV BIDRAG
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLKOCH SKOLBIBLIOTEK
För redovisningsdatum, se beslut

UPPGIFTER OM BIDRAGSMOTTAGAREN
Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.
Organisation/institution enligt registreringsbevis

Organisationsnummer

Tomelilla kommun

212000-0886

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Landsting

Statlig myndighet

Stiftelse
Postadress, Box

Gustafs torg 16
Postnummer

Postort

273 80

Tomelilla

Telefonnummer (växel)

Kommun

Län

041718000
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Webbplats

kulturskolan@tomelilla.se

www.tomelilla.se
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller
plusgirokonto

Bankgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad

Ja

Plusgiro

5346-0465

Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

Britt-Marie Börjesson

Kommunchef

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DEN HÄR BLANKETTEN
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

E-postadress till kontaktperson

Ros-Marie Stjernfeldt

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Telefonnummer till kontaktperson

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

041718117

0709958117

✘

* Jag har rätt att företräda organisationen/institutionen

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis.

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2021/8063

MEDIEANSLAG

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas
Redovisningen avser följande organisation/institution/grupp

Tomelilla kommun
Beviljat bidrag från Kulturrådet

50.000
* Fördelning av bidraget mellan folk- och skolbibliotek
Folkbibliotek i procent (%)

Skolbibliotek i procent (%)

60

40
Med medier avses böcker, tidningar, tidskrifter, Av-medier, databaser, licenser etc i huvudsak avsett för brukarna.
Anslag/budget
föregående år, SEK

Utfall föregående år
(exkl. statsbidrag), SEK

675.200

675.200

126.600

126.600

* Skolbibliotekets totala medieanslag

109.500

109.500

Totalt medieanslag för kommunen

784.700

784.700

236.100

236.100

* Folkbibliotekets totala medieanslag
* varav för barn och unga

varav för barn och unga

* Fullföljdes planen för den läsfrämjande verksamheten?

Ja

Nej

* Om nej, ange hur och varför planen ändrades. (Max 1000 tecken)

Då biblioteket hade stängt för all verksamhet i sex månader pga pandemin hade vi ingen
läsfrämjande verksamhet på plats under den tiden. I stället erbjöds skaparpåsar med läsande
inspiration för bokning och hämtning. Vi fortsatte med den digitala bokklubben riktad mot
kommunens barn. Då skolorna var öppna i varierande grad sköts också bokpraten upp. Under
hösten 2021 och våren 2022 har vi erbjudit både digitala och fysiska bokprat beroende på de
under tiden rådande restriktionerna och i skrivandets stund är vi ikapp så när på ett par
inbokade klasser. Vad gäller förskoleverksamheten så har vi dessvärre inte fått lika många
besök, men vi har fortsatt erbjuda temaplock. Ofta plockat i en kombination av önskemål från
pedagoger tillsammans med sådant vi hoppas kan inspirera. Vi har fortsatt ge ut Bokstartspåsar
till familjer med barn på ca 10 månader via BVC och då vi kunnat har vi också fortsatt ha våra
babyhäng där biblioteket har kommit med boktips, sagoläsning och information om
språkutveckling.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis.

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2021/8063

MEDIEANSLAG

Fält markerade med * är obligatoriska

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

* Beskriv kort principerna för inköpen som gjorts föregående år. Hur har inköpsstödet använts för att förverkliga läsfrämjandeplaner?
Har inköpsstödet använts i andra utvecklingsprojekt? (Max 1000 tecken)

I likhet med tidigare år har inköpsstödet fördelats på dels de kommunala biblioteken och
skolorna (de kommunala och friskolan i kommunen) baserat på elevantal för respektive skola
för läsåret 2021/2022. Skolorna använder inköpsstödet till inköp utöver det medieanslag och
budget de i övrigt har avsatt för skolbiblioteken. Eleverna är delaktiga i vilka böcker som köps
in. De kommunala biblioteken använder inköpsstödet till att köpa in bokpratsböcker, som
används vid läsfrämjande bokprat för kommunens alla elever i årskurs 2, 5 och 8, till läsprojekt i
klasser och läsgrupper och till andra sorters läsfrämjande aktiviteter. Dessa utgör grunden för
ett väl fungerande samarbete mellan folkbiblioteket och skolorna.

Beskriv om och i så fall hur ni i organiseringen av projektet har integrerat ett jämställdhets-, hbtqi-, mångfalds- och
interkulturellt perspektiv samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

Vi försöker ha jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv generellt i vår
verksamhet och i synnerhet för både vårt medieanslag och inköp för inköpsstödet. Vi har under
senaste året satsat extra mycket på böcker med breddat perspektiv på funktionsvariationer,
mångfald och lättläst litteratur. Till vår satsning på att bygga en Äppelhylla har vi investerat
extra i medier och annat material som barn och unga med språkvariationer kan tillgodose sig.
Vi har skapat fysiska regnbågshyllor på barn-och ungdomsavdelningen med existerande och
extra inköpta medier som vi kontinuerligt bygger vidare på. Vidare försöker vi allmänt spegla
mångfald och bakgrund bland kommunens barn och unga i medier vi väljer att köpa in. Vi har
också startat med appen Bibblix för att tillgängliggöra läsning digitalt, marknadsför appen
Bläddra med böcker på minoritetsspråken och Världens bibliotek med e-böcker på andra språk.
Vi har även en pågående tillgänglighetssatsning med hjälp av Begripsam.
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis.

Ärendenummer

Tomelilla kommun

KUR 2021/8063

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Övriga upplysningar (Max 1000 tecken)

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. Sist skickas ett bekräftelsemejl till den inloggade kontaktpersonen med
blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.
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STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I HELA
LANDET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
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 funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte
försvinner om du loggas ut. När blanketten sparats ska en bekräftelse visas på skärmen.
Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i
fälten, även om bilaga bifogas.
Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

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.

Så skickar ni 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.
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STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I
HELA LANDET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
UPPGIFTER OM SÖKANDE

Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Organisationsnummer

Tomelilla kommun

212000-0886

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Landsting

Statlig myndighet

Stiftelse
Postadress, Box

Gustavs Torg 16
Postnummer

Postort

27380

TOMELILLA

Telefonnummer (växel)

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Län

0417-18000

Tomelilla

Skåne län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Webbplats

www.tomelilla.se
Kontonummer (ej bankkonto)
Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller
plusgirokonto

Bankgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad

Ja

Plusgiro

5346-0465

Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

Britt-Marie Börjesson

Kommunchef

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

E-postadress till kontaktperson

Ros-Marie Stjernfeldt

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Telefonnummer till kontaktperson

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

0417-18117

0709958117

✘

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

✘

* 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.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Tomelilla kommun

Fält markerade med * är obligatoriska
För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Ange namn på huvudsökande kommun

Tomelilla kommun
* Ange antal kommuner som ingår i projektet utöver huvudsökande
Ingen

1

2

fler än 2

* Sträcker sig insatsen över flera år?
* Ansökan avser år

Ja
1

2

3

Nej

av totalt

2

3

år

* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2022-09-01

2023-08-31

* Ange om kommunen/kommunerna har en aktuell och beslutad biblioteksplan
Ja

Nej

Kommentar. (Max 250 tecken)
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Tomelilla kommun

Fält markerade med * är obligatoriska
För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Beskriv vilka behov som finns i kommunen gällande folkbiblioteken och vilka insatser ni vill genomföra för att möta dessa behov.
(Max 1000 tecken)

Tomelilla bibliotek har barn och unga som prioriterad målgrupp. Kommunens elever har i
Lärarförbundets undersökning ”Bästa skolkommun” i flera år visat upp dåliga resultat vad gäller
andel godkända elever samt meritvärden. Vi vet att läsförmåga spelar stor roll för möjligheten
att lyckas i skolan. Vi vill därför göra en särskild satsning för att öka läsmotivation och arbeta
läsfrämjande. Vi har nyligen skaffat appen Bibblix och vill att denna ska vara en del i vår
läsfrämjandesatsning. Ett samarbete med fritidsgården och skolbiblioteken ingår i satsningen
där vi vill projektanställa en bibliotekarie halvtid under 12 månader. Genom projektpengar från
Stärkta bibliotek har vi flera år satsat på en utökad programverksamhet på alla kommunens
bibliotek, vilket fallit väl ut. Vi vill fortsätta satsningen så att alla bibliotek kan ha en varierad
programverksamhet för både barn och vuxna. Sedan sommaren 2021 är samtliga bibliotek
meröppna.
* Beskriv hur de planerade insatserna gör biblioteksverksamheten relevant för fler och hur de bidrar till att utbud av och tillgänglighet
till biblioteksverksamhet ökar i er kommun (Max 1000 tecken)

Genom den fortsatta satsningen på programverksamhet på alla kommunens bibliotek ökar
utbud och tillgängligheten. Filialbiblioteken har tidigare haft en mycket begränsad
programverksamhet, men genom införandet av meröppet och projektpengar från stärkta
bibliotek har en positiv förändring skett. Genom ett utökat samarbete med skola och fritidsgård
når vi lättare barnen och genom det digitala inslaget med e-böcker i Bibblix hoppas vi locka
tidigare läsovilliga barn. I Bibblix ges boktips och böckerna presenteras på ett inspirerande sätt
och är snabbt och lätt tillgängliga för alla barn.

* Beskriv hur de planerade insatserna bidrar till att minska klyftor och leder till långsiktiga positiva effekter i kommunen.
(Max 1000 tecken)

En satsning på barns och ungas läsande kan bidra till ökad läsförståelse och förhoppningsvis
bidra till bättre skolresultat och fler elever med godkända betyg. Ett förbättrat samarbete med
fritidsverksamheten och fritidsgården gör att biblioteket når ut till barn och unga på ett nytt sätt.
Klyftan mellan centralort och landsbygd minskar när man satsar på verksamheten på
filialbiblioteken. Vi vill att alla bibliotek i kommunen ska ha bred och kvalitativt bra
programverksamhet för både barn och vuxna.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Tomelilla kommun

Fält markerade med * är obligatoriska
För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Ange eventuella samarbetsparter, utöver kommunalt partnerskap, och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

Ansökta medel är främst avsedda för förstärkning av verksamhet som sker i egen regi, men
samarbete sker med fritidsgård och skola, föreningar, studieförbund, lokala företag och
entreprenörer.

* Riktar sig någon del av insatsen till målgruppen barn och unga (0-18 år)?
Ja

Nej

* Hur stor andel riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Andel i procent.

80

Kommentar. (Max 500 tecken)

* Ange antal personer som beslutar om insatsernas innehåll och utformning, såsom t. ex. styrgrupp och beslutsfattande chefer.
Kvinnor

Män

4

Annat (1)

Summa

0

0

4

*Ange antal medverkande i insatserna. Med medverkande avses personer som arbetar med att genomföra insatserna.
Kvinnor

Män

8

Annat (1)

Summa

0

0

8

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt
lämnad information.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Tomelilla kommun

Fält markerade med * är obligatoriska
För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Beskriv om och i så fall hur ni i organiseringen av projektet har integrerat ett jämställdhets-, hbtqi-, mångfaldsoch interkulturellt perspektiv samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

I arbetet med inköp och urval av medier följer vi vår medieplan där vi uppmärksammar de sju
diskrimineringsgrunderna. Biblioteken kommer att fortsätta med temaveckor där hbtq-frågan
uppmärksammas genom programpunkter och litteraturtips. Vi köper in lättläst litteratur,
barnböcker på andra språk och anpassad litteratur. Vi kommer i vårt läsmotivationsprojekt
lägga särskild vikt vid att tillgängliggöra litteratur för alla barn, särskilt för dem med särskilda
behov. Genom programverksamhet på filialbiblioteken på landsbygden ökar tillgängligheten för
barn och äldre som har svårare att ta sig till centralorten.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Tomelilla kommun

EKONOMISK KALKYL ÅR 1

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.
* KOSTNADER
SEK

Specificera
*Löner (inklusive sociala
avgifter)

Personalkostnader

380.000

* Personer med
F-skattsedel

Arvoden, föreställningar, programverksamhet

140.000

* Verksamhetskostnader

Fortbildning, programverksamhet

60.000

* Lokaler

0

* Marknadsföring

0

* Resor

0

* Övrigt

Media och Teknikinköp

140.000

* Övrigt

0

Summa

720.000

* FINANSIERING
Specificera

Status

* Söker bidrag
från Kulturrådet

SEK

720.000

* Övrigt bidrag från
Kulturrådet

Ange status...

0

* Övrigt statligt bidrag

Ange status...

0

* Bidrag från landsting
/region

Ange status...

0

* Bidrag från kommun

Ange status...

0

* EU-bidrag

Ange status...

0

* Övrigt

0

* Övrigt

0

Summa

720.000
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Tomelilla kommun

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

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 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.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 16

Dnr KS 2021/212

Planeringsförutsättningar för mål och
budget 2023 med plan för 2024-2025
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid:
Ks 2022.533.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.

Protokollsanteckning
Sara Anheden (S):

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra
budgetförutsättningarna.

Ärendebeskrivning

I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022.
Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari
2022, cirkulär 22:06.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 16 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532.
Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533.

Tidigare behandling
Ksau § 41/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna

Justerandes sign
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