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

Tomelilla kommun,  , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/2 
 
Datum 10 september 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
09-27 

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 

- Introduktion för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026 

 

Information från enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 

- Redovisning sommarlovsaktiviteter 2022 
- Hjälp till Simrishamns bad 
- Åk 6 från Simrishamn besöker konsthallen 

 
 

Information från ordförande Alexander Verweij Svensson (M) 

 

Fritidsbank i Tomelilla 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-09. 

Redovisning sommarlovsaktiviteter 2022, handlingsid: Kfn 2022.398. 

     

  

Kultur och fritid 

 

Johanna Kandell 

 

Nämndsekreterare 
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Sommarlovsaktiviteter 2022 

 

 

 

Sommarlovsaktiviteterna 2022 erbjöds under perioden 20 juni – 11 augusti i ett 
samprojekt mellan biblioteket, kulturskolan, Soffta fritidsgård, fältsekreterarna samt 
föreningar. I år fanns inte möjlighet att rekvirera medel från Socialstyrelsen. 

Sommarlovsaktiviteterna inleddes med en välbesökt invigning den 21 juni vid 
Skateparken vid Kastanjeskolan. Barnen erbjöds aktiviteter så som hoppborg, 
ansiktsmålning, gympa med Friskis & Svettis Tomelilla, godisregn, grillning, 
funkisslinga och uppvisning och prova-på med Tomelilla Taekwondoklubb. 

Aktiviteterna som erbjöds under sommarlovet var bland annat dressincykling, fiske i 
Snogeholmssjön, besök hos en ryttarförening, digitalt musikskapande, graffitiläger, 
gokart, orkesterspel, sommarboken, träffa en läshund, bowling, träningsläger med 
Tomelilla Gymnastikklubb, kampsport, friluftsdygn och mycket mer. 

 

 

 

Kultur och fritid
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Det var totalt 746 barn och unga som deltog i sommarlovsaktiviteterna enligt följande 
fördelning: 

• Pojkar 6–9 år: 87 
• Pojkar 10–12 år: 173 
• Pojkar 13–15 år: 134 
• Totalt antal pojkar: 394 (53%) 

 
• Flickor 6–9 år: 138 
• Flickor 10–12 år: 158 
• Flickor 13–15 år: 56 
• Totalt antal flickor: 352 (47%) 

 
• Totalt antal deltagare: 746 

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

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Handläggare: Emelie Olsson 
Titel: verksamhetscontroller 
E-post: emelie.olsson@tomelilla.se 

Diarienummer: KFN 2022/35 
 
Datum 13 september 2022 

Mobil: 070 – 995 82 07 

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 
januari-augusti 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2 januari-augusti 2022 
och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 500 000 kronor. 
Överskottet härleds främst till den bristande möjlighet som funnits att förverkliga 
aktiviteten unga vuxna, men också vakanser i verksamheten. 

Måluppfyllelsen är varierad. Något mål uppfyller vi helt, något delvis och slutligen 
inte alls, vilket framgår i rapporten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Emelie Olsson, 2022-09-13. 

Ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 januari-augusti 2022, handlingsid: Kfn 
2022.404. 

Kultur och fritid  

Emelie Olsson 

verksamhetscontroller 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggandschef Niklas Sommelius 
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Delårsrapport jan-aug 2022 
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Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Livskvalitet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Främja läsandet för barn. 

Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt för att väcka lust och inspiration för läsning. 
Lusten att läsa grundläggs tidigt och det är också under de första åren som barnen lär sig 
hantera ett eget språk 

Tidiga insatser ger goda kunskaper, främjar hälsosamt och aktivt liv genom läsning. 
Satsningen är inkluderande och stärker individen. 

Genom att göra medborgarundersökning eller medborgardialog om vad som efterfrågas 
(fråga brett ute i samhället) kan nämnden fånga vad som skapar livskvalitet. Vi vill 
inkludera medborgarna och erbjuda möjlighet till medskapande. 

Vi har en hög servicenivå. 

Erbjuda utbildningar och föreläsningar för att underlätta för personer i digitalt 
”utanförskap”. 

Vi minskar ensamhet och skapar trygghet genom att minska utanförskap, samtidigt som vi 
fokuserar på ökad tillgänglighet. 

Genom kulturhuset med alla verksamheterna och alla tillgängliga bibliotek i kommunen 
och Tomelilla konsthall som är välkänd för sina utställningar som alla kan besöka. 
Kulturskolan som har undervisning på de flesta skolorna. 

Fritidsgården Soffta satsar på aktivera barn och unga med många fysiska aktiviteter både in- 
och utomhus. Arbetar mycket med att få besökarna att vara delaktiga i planering av olika 
programpunkter. 

Kultur och fritid ger bidrag till föreningar och är avsedda att vara stöd till de som är 
verksamma inom Tomelilla kommun. För att vara berättigade till bidrag så måsta 
föreningen vara öppen för alla. 

Vad säger brukarna, barnen, eleverna? 
Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever våra invånare att främjandet av kulturlivet 
är sämre än riket. Begreppet kulturlivet behöver inte nödvändigtvis omfatta kultur-och 
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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. 

Förvaltningen har genomfört följande inom kultur och fritid för att få ytterligare 
information och kunskap i verksamheten: 

Medborgardialog för unga vuxna 

Vid denna dialog framkom att deltagarna bl.a. ville ha ett nytt Soffta där de kunde "hänga" 
och spela biljard. De hade inte funderat särskilt mycket, utan ville mest ha någonstans att 
"hänga utan vuxna". Detta handlar om personer med utländsk härkomst som inte vill sitta 
hemma, utan vill ha någonstans där de kan träffa andra killar. Det var endast två unga 
vuxna som deltog i medborgardialogen. Förvaltningen har också genom sociala medier gett 
unga vuxna möjlighet att inkomma med förslag på vad de vill ha för typ av aktiviteter. I 
nuläget har det inte kommit in några synpunkter. Förvaltningen har därför gjort 
bedömningen att denna aktivitet går inte att genomföra. 

Pop-up bibliotek 

Vi har haft pop-up bibliotek vid två tillfällen och vid vårt första tillfälle så var det lite kallt 
väder så det var tyvärr inte så många som passerade torget och vårt pop-up bibliotek, men 
de som kom var nyfiken på vår programverksamhet och uppskattade de boktips vi hade 
med oss. Vid vårt andra tillfälle så var det fler som kom fram till vårt pop-up bibliotek och 
denna gång hade vi ett relativt färskt kulturprogram som vi kunde marknadsföra och dela 
ut. 

Vid våra arrangemangstillfälle göras enklare undersökning vad besökarna tycker om 
arrangemangen och om det är något de saknar. 

Våra verksamheter har i samband med sommarlovsaktiviteterna i dialog barn och ungas 
efterfrågat deras synpunkter gällande aktiviteterna. 

Vision 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 
Kultur och fritidsnämnden arbetar för att uppnå visionen genom våra styrkor och 
möjlighet såsom att främja brett och tillgängligt kulturliv för barn och unga. 

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

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

10



  

 

Delårsrapport jan-aug 2022 4 

 

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

Konsthallen bidrar bl.a. genom det internationella artist in residens med att sätta Tomelilla 
på kartan i en större kontext. Konsthallen har en stor variation på utställningar. 

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

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

Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Alexander Verweij Svensson (M) 

Verksamhetschef: Niklas Sommelius 

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

Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp 

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

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

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla 

• Nationaldagen 

• Ceremoni för nya medborgare 

Väsentliga händelser 
• Biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har börjat med 

Biblix: en bok app för barn. Böckerna i Bibblix är utvalda för läsare i åldern 6-12 år 
men det finns även en hel del ungdomsböcker. Det finns mer än 2400 böcker att 
välja mellan och det tillkommer nya böcker regelbundet. De kan låna och läsa 5 
böcker i veckan. Varje lånad bok har du i 28 dagar och det kostar inget. 

• Biblioteksplanen 2022-2026 för Tomelilla kommun antogs av kommunfullmäktige i 
februari 2022. 

• Har nu kommit igång med ett omfattande kulturprogram som vänder sig både till 
barn och vuxna och har aktiviteter både på kulturhuset och på alla 
biblioteksfilialerna. 

• 2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för Artist in Residence, AIR i Tomelilla 
med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i 
samband med sin bortgång 2015. Kultur och fritidsnämnden delade ut stipendiet 
till Michael Whelan i april 2022. 
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• Tomelilla konsthall producerade under 2019, i nära samarbete med konstnären, 
utställningen Anna Höglund - Allting hänger ihop. Utställningen visades i Tomelilla 
och nådde tusentals besökare. Utställningen har som sin första anhalten på sin 
Sverige turné ställts ut på Jönköpings Länsmuseum och efter detta visad den under 
perioden 7 maj-18 september på Astrid Lindgrens Näs. 

• Kulturskolan har blivit beviljats ett utvecklingsbidrag från kulturrådet. 

• Kulturskolan har varit med och starta upp ett kulturcrew med barn från 
mellanstadiet. 

• Kommunala arrangemanget nationaldagen den 6 juni 2022 anordnades på torget 
samt Tomelilla sommarmarknad kunde genomföras den 21 juli 2022 efter ett 
uppehåll på två år. 

• Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun har införts från den 1 
januari 2022 med digitalt ansökningsförfarande. I samband med införandet så har 
alla föreningar bjudits in till fysiska eller digitala informationsmöten. De som har 
haft behov har även erbjudits enskilda möten för genomgång av 
ansökningsförfarandet. 

• Soffta fritidsgård har påbörjat en studiecirkel för högstadieungdomar med temat 
"Killar för förändring". 

Verksamhetsuppföljning 
2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence, AIR i Tomelilla med 
bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin 
bortgång 2015. Kultur och fritidsnämnden utsåg 2021 stipendiat Michael Whelan som pga 
pandemin flyttades fram till 2022 . Michael Whelan genomför sin vistelse i Tomelilla från 
april till juni 2022. Utställningen berättar om de workshopar som Whelan genomfört med 
invånare i Tomelilla kommun. 

Kommunala arrangemanget kring nationaldagen den 6 juni 2022 genomfördes på Torget 
och kulturskolans elever medverkade med dans och musik samt 25 olika föreningar. där en 
del visade upp sin verksamhet. 

Kulturskolan har beviljats ett utvecklingsbidrag på 474 000 kronor från kulturrådet. 

Biblioteket har beviljats ett bidrag till stärkta bibliotek med 650.000 kronor från 
Kulturrådet. 

Kulturrådet har beviljat ett bidrag till inköp av litteratur från Kulturrådet. 
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Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med djur och natur som tema och 
hade sin elevutställning under perioden den 7/5 - 5/6 i konsthallen med en välbesökt 
vernissage den 6 maj. 

Konsthallen har haft en utställning av Leyun Wang, 18 juni-28 augusti, Gökrop över 
vattnet. I sitt konstnärskap experimenterar Leyun Wang gärna med materialens möjligheter 
och verken utgör ofta möten mellan måleri, installation och textil. 

Konsthallen har haft ett ämnesövergripande samarbete med ämnena bild och träslöjd för 
årskurs 7-eleverna på Kastanjeskolan, 17 maj-3 juni. De har skapat ett fönster på träslöjden 
och på bilden har de skapat. med hjälp av akvarellteknik, själva utsikten i fönstret med 
temat landskap. Eleverna har via en workshop lärt sig om akvarellmåleri av konstnären 
Anna Greta Lindstam 

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

Fritidsgården Soffta, kulturskolan, bibliotek och ungdomsgruppen har tillsammans 
anordnat sommarlovsaktiviteter. Det har gjorts ett program med många olika aktiviteter. 
De inledde sommarlovsaktiviteterna med en invigning som genomfördes 21 juni 2022. 

Föreningslivet har givetvis också påverkats och där har extra medel beviljats, men även här 
har de behövt tänka nytt för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet till främst barn och 
unga. En att säkerställa föreningsverksamhet för barn och unga även när skolor övergick 
till digital undervisning är förvaltningens bedömning bra för barn och ungas välmående. 

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

Intern kontroll 
Ingen granskningsrapport har hittills återrapporterats till nämnden 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.  
Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. 
Programverksamheten är enligt följande under perioden 2022: Huvudbibliotek 353 st, 
Brösarp 73 st, Onslunda 84 st, Smedstorp 26 st = 536 st 
Motsvarade under samma period 2021: Huvudbibliotek 246 st, Brösarp 14 st, Onslunda 
83 st, Smedstorp 17 st=360 st 

Delaktighet och egenmakt  
Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet  
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Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Jämförelse med samma period 2021 visar att antal tjejer 
som besökte Soffta 2021 under jan-aug 800 st flickor medan det 2022 var det 670 st 
flickor. Antal killar i kulturskolan 2021 jan- aug var 107 st pojkar medan 2022 var det 104 
st. Antal besökare gymnasieelever konsthallens verksamhet 2021 och 2022 (mäts 
december) 
Förvaltningen kommer att arbeta med medborgardialoger och öppet hus. Förvaltningen 
kommer också att "adoptera" en klass från årskurs 1 för att följa dem till årskurs 9 för att 
kunna få mer input på hur kultur- och fritidsverksamheten ska utvecklas till det bättre. 

Trygghet och hälsa 

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med 5 %   
Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. 2021 var det 60318 st deltagartillfälle medan det 2022 är 
var det 54450 st deltagartillfälle. Att målet inte bedöms bli uppfyllt är att föreningarna 
kunde välja vilken statistik som skulle ligga till grund för lokalt aktivitetsstöd och därmed 
vet vi inte exakt hur många deltagartillfällen som finns i basåret 2021 

Ekonomi 
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 1051 1349 1007 1400 393 

Kostnader -14759 -16035 -25087 -24980 107 

Summa nettokostnader -13708 -14686 -24080 -23580 500 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-
aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnd -98 -97 -231 -231 0 

Kultur och fritid -3755 -3465 -6565 -6065 500 

Fritidsgården -1625 -1537 -2705 -2705 0 

Allmän kultur -8228 -9587 -14579 -14579 0 

Summa nettokostnader -13708 -14 686 -24080 -23580 500 

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på +500 tkr. Överskottet hänförs 
främst till ej genomförd verksamhet för unga vuxna (400 tkr). Osäkerhet i prognosen finns 
då kostnader för bland annat ej ansökta arrangemangsstöd. 
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Framtid 
Kulturverksamhet handlar till viss del om att människor träffas och diskuterar eller 
betraktar eller genomför saker tillsammans. De som konsumerar kultur är till stor del äldre 
personer. Efter pandemin är vår förhoppning att vi har lärt oss nya metoder, verktyg, 
förhållningssätt och nyfikenhet på att arbeta på ett annat sätt med kultur. Kultur kan 
upplevas på så många sätt och inget sätt är fel. Förvaltningen hoppas att kulturen tar med 
sig detta när verksamheten återgår till en mer neutral nivå för att inte enbart göra som vi 
gjorde innan viruset fick fäste i våra kroppar och mindset. 

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

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

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

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

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

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

Under året har vi testat olika sätt att möta medborgare genom pop-up bibliotek. Vi 
kommer också att följa en skolklass genom utbildningsperioden dvs från årskurs 1 till 
årskurs 6 för att kunna fånga vad dessa nuvarande och framtida kulturkonsumenter vill att 
vi ska ha för varor och tjänster. Detta är vårt sätt ställa om från utbudsverksamhet till 
efterfrågestyrd verksamhet och där vi tar barnperspektivet till en ny nivå. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/41 
 
Datum 6 september 2022 

 

Ansökan - räntefritt lån/bidrag till 
föreningsinvesteringar - Smedstorps 
idrottsförening 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beviljar ett 
räntefritt lån till Smedstorps idrottsförening.  

Ärendebeskrivning 
Smedstorps idrottsförening har i en skrivelse den 1 september 2022 ansökt om medel 
för inköp av begagnad gräsklippare genom ett räntefritt lån, eller bidrag till 
föreningsinvesteringar.  

Smedstorps IF har under de senaste åren gjort omfattande reparationer och underhåll 
på den tidigare gräsklipparen men eftersom det krävdes ytterligare reparationer så 
togs ett styrelsebeslut att köpa in en bättre begagnad gräsklippare under våren 2022.  

Smedstorps IF ansöker om ett räntefritt lån till detta inköp på totalt 110 625 kronor 
inklusive moms för att kunna fortsätta hålla Smedstorps idrottsplats grönytor i 
fortsatt bra skick.  

 

Följande förutsättningar för sökande av räntefritt lån eller bidrag till 
föreningsinvesteringar gäller: 

- Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig 
verksamhet bedrivs. 

- Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun. 
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- Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statlig 
eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant. 

- Bidrag, alternativt lån, beviljas endast förening, vilka bedrivit verksamhet i 
minst 12 månader. 

 

Lån- och bidragsgrundande åtgärder: 
- För energibesparande åtgärder och likande. 

- Om- och tillbyggnad av fastighet. 

- Investering i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång 
användningstid. 

- Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamhet i föreningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har funnit att Smedstorps idrottsförening fått 90 050 kronor i 
driftbidrag under 2022 från kommunen. Ett räntefritt lån från Tomelilla kommun 
bygger på att amorteringen ska avräknas från beviljat bidrag till Smedstorps 
idrottsförening. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning av lånet sker via avbetalning enligt överenskommelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-09-06. 

Ansökan räntefritt lån - Smedstorps idrottsförening, dokumentid: Kfn 376467. 

Faktura - Klaravik - gräsklippare John Deere, dokumentid: Kfn 376468. 

Upphämtningskvitto - Klaravik - gräsklippare John Deere, dokumentid: Kfn 376469. 
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Kultur och fritid  

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2021/43 
 
Datum 23 augusti 2022 

 

Uppföljning internkontroll 2022 – riskid 6  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens internkontrollplan 2022 som avser att på grund av bristande uppföljning 
av inventarieförteckning kan förlust av utlånad konst ske och att lägga densamma till 
handlingarna. . 

Ärendebeskrivning 
Granskningen av riskid 6 gällande att på grund av bristande uppföljning av 
inventarieförteckning kan förlust av utlånad konst ske som är genomförd av 
enhetschef för kultur och fritid visar att inventarieförteckningen är upprättad och att 
det sker uppdatering av den. Vid stickprovskontrollen har ett slumpvis utvalt 
nummer (nummer 19) selekterats ut på varje hundratalet konstverk (200–700). Efter 
en kontroll i intern förteckning samt databas har sedan konstverket inspekterats på 
sin angivna placering i olika verksamheter. Sammanfattande resultat av kontrollen är 
att fem av sex konstverk befinner sig på angiven placering.   

Ekonomiska konsekvenser 
Förlust av konst är förknippad med ekonomiska konsekvenser.  

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 
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Uppföljning 
Internkontrollplanen följs upp löpande under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-08-23. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 6 - På grund av bristande uppföljning av 
inventarieförteckning kan förlust av utlånad konst ske, handlingsid: Kfn 2022.400. 

Rapport - uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 6, handlingsid: Kfn 2022.401. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – kultur och fritidsnämnden 
 
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende riskid 6 är att det inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida. 
  
 
Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Granskning 
Riskid 6 På grund av bristande uppföljning av inventarieförteckning kan förlust av utlånad konst ske. 

Risk Kan leda till ökade kostnader för konstinköp och minskat förtroende. 

Åtgärd Att inventarieförteckningen är upprättad och att det sker uppdatering av den. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Fem av sex konstverk befinner sig på angiven placering. 
 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

Vid stickprovskontrollen har ett slumpvis utvalt nummer (nummer 19) har selekterats ut på varje hundratalet konstverk (200–700). 
Efter en kontroll i intern förteckning samt databas har sedan konstverket inspekterats på sin angivna placering i olika verksamheter. 

Granskningstidpunkt 2022-07-05 

Utförd av Enhetschef kultur och fritid 
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Internkontroll 2022, Riskid 6; Kommunens konst 

 

På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden har undertecknad utfört stickprovskontroller gällande 
objekt ingående i kommunens konstsamling. Tomelilla kommuns konstsamling omfattar vid dagens 
datum 720 konstverk, huvudsakligen representerande perioden 1950–2020. Årligen breddas 
samlingen genom inköp från konsthallens aktuella utställningar. Konstverken inventarieförs dels i ett 
internt exceldokument, dels i databasen RegitArt.  Merparten av de befintliga konstverken är 
utplacerade i kommunala verksamheter och återfinns på skolor, vård och omsorgsinrättningar, 
bibliotek, i korridorer och på tjänstemäns kontor etc. Resterande konstverk förvaras i magasin. Den 
genomsnittliga tiden ett konstverk befinner sig i magasin mellan utplaceringar varierar. Generellt 
befinner sig nyare konstverk i mer eller mindre ständig placering och roteras snabbt vid nedhängning. 
Medan äldre konst, som av tidens tand har skamfilats, eller som upplevs mindre attraktiva i 
samtidens ögon, kan befinna sig mer eller mindre i permanent magasinsförvaring. En budgetpost 
öronmärkt för underhåll av verk hade med all säkerhet bidragit till en högre omsättning även av mer 
svårplacerade konstverk. Ofta kan en ny ram eller ny passepartout göra att ett äldre konstverk känns 
mer relevant. 

Arbetet med kommunens konstsamling är omfattande och innefattar underhåll, inventering, 
placering, inköp och pedagogisk verksamhet. Möjligheten för kommunanställda att låna konstverk till 
sina tjänsterum uppskattas. Att dessutom regelbundet kunna byta ut verk och hänga om på sitt rum 
bidrar till en stimulerande och levande arbetsmiljö. Att tillsammans med kollegor och undertecknad 
ta fram en enhetlig plan för t.ex. gemensamma personalutrymmen och korridorer, bidrar till 
delaktighet i utformandet av arbetsmiljön. Genom att undertecknad regelbundet besöker 
verksamheter som lånar konst och regelbundet informerar såväl på intranätet som till chefer vad 
som gäller beträffande kommunens konstsamling, upprätthålls en god kontinuitet och stabilitet i 
arbetet. Trots det händer det att kommunanställda agerar på ett sätt som antyder att de inte känner 
till hur konstärenden ska hanteras eller vem de ska kontakta. Under pandemiåren har flertalet 
allvarliga brister i konsthanteringen skett. Då flertalet kommunanställda arbetat hemifrån har det 
varit svårt för t.ex. hantverkare att veta vem de skulle vända sig till vid renoveringsarbeten vilket 
resulterat i att konst i en del fall har hanterats på felaktigt sätt. Vidare har hög personalomsättning i 
vissa verksamheter utgjort en stor risk för att konstverk omhängts, nedhängts och skadats i hantering 
av anställda som inte fått information om hur konstärenden ska hanteras. Omstruktureringar 
gällande kontor har också utgjort en risk för att konstverks placering egenmäktigt ändrats eller att 
dess placering inte längre stämmer då kontor har bytt namn. En stor brist under pandemin var även 
att undertecknad var förhindrad, på grund av risk för smittspridning, att komma ut i verksamheter 
och göra inventeringar och informera om rutiner gällande hantering av kommunens konstsamling. 

Vartannat år sker en total inventering av kommunens konst. Andelen felplacerade eller saknade verk 
är relativt sett låg. De allra flesta konstverk som vid en sådan inventering initialt klassificeras som 
”Saknade” återfinns kort därpå. Oftast har de råkat ut för att oinformerad personal egenmäktigt 
flyttat på dem utan att rapportera till undertecknad.                                                                                          
103 inventarieposter är bokförda som ”Saknade”. Dessa verk har varit försvunna sedan lång tid. 
Många av dem har varit försvunna i ett par decennier eller mer. Lejonparten av konstverken har 
försvunnit från vårdinrättningar (tex Norrevångshemmet) samt skolor (varav Lindesborgsskolan står 
för en stor del). Anledningen till att de ännu upptar poster i inventarieförteckningen beror på att det i 
sällsynta fall händer att konstverk kommer till rätta efter mycket lång tid. Det finns ingen bortre 
gräns för hur länge ett konstverk kan vara ”Saknat”.  
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Stickprovskontroll 

 

Vid denna stickprovskontroll har ett slumpvis utvalt nummer (nummer 19) har selekterats ut på varje 
hundratalet konstverk (200–700). Efter en kontroll i intern förteckning samt databas har sedan 
konstverket inspekterats på sin angivna placering i olika verksamheter. Resultatet redovisas nedan. 
Fem av sex konstverk befinner sig på angiven placering. 

Désirée Lennklo, Intendent kommunens konstsamling. 

2022-07-05 

 

 

Resultat 

 

Tk 219 Detaljskiss i akvarell/gouache av Erik Almgren, 1966. 68 x 98 cm.  

 

Verket är angivet ”Saknat”. Senast en aktiv sökinsats efter konstverket företogs var vid inventering 
2017. Konstverkets sista kända placering är Brinkehem. Det har varit saknat vid inventeringar sedan 
2014.  

 

Tk 319 Bildväv i lin och ull av Birgitta Nilsson, 1981. 520 x 92cm.  

 

Angiven placering: Kommunhuset, 2:a vån, korridor. Verkets placering stämmer efter kontroll på 
plats i verksamheten. 
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Tk 419 Teckning föreställande Hans Alfredsson av Berndt Pettersson, 1987. 30 x 22cm.  

 

Angiven placering: Kommunhuset, 1:a vån, IFO-kontor. Verkets placering stämmer efter kontroll på 
plats i verksamheten. 

 

Tk 519 Blad, keramik/kruka av Anne-Beth Borselius, 2006, 73 x 40cm.  

 

Angiven placering: Kulturhusets foajé. Verkets placering stämmer efter kontroll på plats i 
verksamheten. 
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Tk 619 Rutig filt, Giclée, av Ann Markander, 2014. 56 x 57cm.   

 

Angiven placering: Kommunhuset 2:a våningen, Michael Göranssons kontor C334. Verkets placering 
stämmer efter kontroll på plats i verksamheten. 

 

Tk 719 Den vita trädgården, akryl på duk, av Clara Lundgren, 2022 

 

Angiven placering: Vännen Dagverksamhet. Verkets placering stämmer efter kontroll på plats i 
verksamheten. 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen 
utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för genomförandet av 
granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

6 På grund av 
bristande uppföljning 
av inventarie-
förteckning kan 
förlust av utlånad 
konst ske, vilket kan 
leda till ökade 
kostnader för 
konstinköp och 
minskat förtroende. 

3 Att inventarie-
förteckning är 
upprättad och att det 
sker uppdatering av 
denna. 

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

Slumpvis utvalda 
objekt. 

Enhetschef Verksamhetschef Till 
verksamhetschef i 
augusti och till 
nämnd i september.  

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

4 Genomgång av 
nämndes beslut. 

Genom att gå igenom 
beslut och uppdrag. 

Perioden januari-
juni 2022. 

Enhetschef Verksamhetschef Till 
verksamhetschef i 
augusti och till 
nämnd i september. 

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

12 Att medarbetare har 
korrekt körkort. 

I samband med 
medarbetarsamtal. 

En gång per år 
(december). 

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

 
 
 

34



Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 
Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2021/43 
 
Datum 23 augusti 2022 

 

Uppföljning internkontroll 2022 – riskid 7 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den del av 
nämndens internkontrollplan 2022 som avser att nämndens beslut inte effektueras på 
grund av bristande rutiner och dialoger och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Granskningen av riskid 7 gäller att nämndens beslut inte har effektuerats på grund av 
bristande rutiner och dialoger, vilket kan leda till förtroendeskada. Granskningen är 
genomförd av enhetschef för kultur och fritid och den visar att alla nämndens beslut 
under perioden januari – juni 2022 är effektuerade.    

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Internkontrollplanen följs upp löpande under året. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2022-08-23. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 7, handlingsid: Kfn 2022.402. 

Underlag - uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 7, handlingsid: Kfn 2022.403. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – kultur och fritidsnämnden 
 
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende riskid 7 är att det inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida. 
  
 
Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Granskning 
Riskid 7 Nämndens beslut effektueras inte på grund av bristande rutiner och dialoger. 

Risk Kan leda till förtroendekris. 

Åtgärd Genom att gå igenom beslut och uppdrag under perioden januari – juni 2022. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Alla kultur och fritidsnämndens beslut var effektuerade 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

Har gått igenom alla nämndens beslut och för perioden januari – juni 2022 som visar att alla beslut är effektuerade.  

Granskningstidpunkt 2022-08-23 

Utförd av Enhetschef kultur och fritid 
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Sammanställning av beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden januari-juni 2022
Datum Beslut Utfall

2022-02-15 Arrangemangsstöd - TIF - Skogsbacken Utbetalat
2022-03-22 Utvecklingsstöd - Onslunda IF - Boll & lek Utbetalat
2022-03-22 Arrangemangsstöd - Bondrumsgårdens hembygdsring - Brödbak Utbetalat
2022-04-26 Arrangemangsstöd - Tomelilla riksteaterförening - Opera på lastbil Utbetalat
2022-04-26 Arrangemangsstöd - Tomelilla Byagård - Midsommarfirande Utbetalat
2022-04-26 Arrangemangsstöd - Föreningen Övraby Mölla - Midsommarfirande Utbetalat
2022-04-26 Arrangemangsstöd - Tomelilla gymnastikklubb - Träningsläger Utbetalat
2022-05-24 Tomelilla kommuns föreningsledarpris 2021 Utdelat
2022-05-24 Tomelilla kommuns idrottspris 2021 Utdelat
2022-05-24 Tomelilla kommuns kulturpris 2021 Utdelat
2022-05-24 Utvecklingsstöd - Christinas wänner - Kvinnofestivalen Utbetalat
2022-05-24 Arrangemangsstöd - Bondrumsgårdens hembygdsring - Berättarafton Utbetalat
2022-05-24 Arrangemangsstöd - Övraby-Nedraby Byalag - Musik i sommarkväll Utbetalat
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/3 
 
Datum 9 september 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-09-27 

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. Redovisat arrangemang; Midsommarfirande – Föreningen Övraby Mölla 

2. Redovisat arrangemang; Midsommarfirande – Föreningen Tomelilla Byagård 

3. Redovisat arrangemang; Träningsläger – Tomelilla gymnastikklubb 

4. Redovisat arrangemang; Musik i sommarkväll – Övraby-Nedraby byalag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-09. 

 

Kultur och fritid  

 

Johanna Kandell 

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

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/4 
 
Datum 9 september 2022 

 

Delegeringsbeslut 2022-09-27 

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

Ärendebeskrivning 
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde: 

1. Utbetalda bidrag till studieförbund 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-09-09. 

Utbetalda bidrag till studieförbund 2022, handlingsid: Kfn 2022.405. 

 

Kultur och fritid  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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STUDIEFÖRBUND STUDIECIRKELVERKSAMHET FOLKBILDNINGSVERKSAMHET 
VERKSAMHET FÖR 
FUNKTIONSVARIERADE KULTURPROGRAM  

 
  

Studietimmar 
  

Unika 
deltagare 

Varav korttids- 
utbildade 

Summa 
deltagare 

Studietimmar 
  

Unika 
deltagare 

Studietimmar 
  

Unika 
deltagare 

Kulturprogram 
  

          
ABF Österlen 453 131 92 223 200 214 466 223 9 
Folkuniversitetet 36 12 0 12 0 0 0 0 235 
Medborgarskolan 
Syd 152 52 0 52 162 5 0 0 164 
NBV Syd 4451 90 40 130 411 11 0 0 28 
Sensus 
studieförbund 
Skåne-Blekinge 55 17 0 17 0 0 0 0 8 
Studiefrämjandet 
Skåne-Blekinge 248 9 0 9 170 46 0 0 4 
SV Skåneland 456 75 31 106 21 11 0 0 8 
TOTALT 5851 386 163 549 964 287 466 223 456 
                    
                    
          

 STUDIEFÖRBUND STÖD STUDIECIRKEL STÖD FOLKBILDNING TILLGÄNGLIGHETSSTÖD KULTURPROGRAM 
 

UTBETALAS 

 Studietimmar Deltagare Studietimmar Deltagare Studietimmar Deltagare Kulturprogram  
ABF Österlen 9855,904974 51708,379 3941,908714 14167,25 15200 15200 1125 111198  
Folkuniversitetet 783,2507264 2782,5137 0 0 0 0 29375 32941  
Medborgarskolan 
Syd 3307,058622 12057,559 3192,946058 331,0105 0 0 20500 39389  
NBV Syd 96840,24953 30143,898 8100,622407 728,223 0 0 3500 139312  
Sensus 
studieförbund 
Skåne-Blekinge 1196,633054 3941,8944 0 0 0 0 1000 6139  
Studiefrämjandet 
Skåne-Blekinge 5395,727226 2086,8852 3350,622407 3045,296 0 0 500 14379  
SV Skåneland 9921,175867 24578,871 413,9004149 728,223 0 0 1000 36642  
TOTALT 127300 127300 19000 19000 15200 15200 57000 380000  
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