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Dialoger och informationsärenden 2022-
11-15 

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: 

Intendent på konsthallen Désirée Lennklo – hantering av konstsamlingen 

Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Information från enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 

- Mikaeli marknad 27 oktober 2022 

Information från ordförande Alexander Verweij Svensson (M) 

- Redogörelse för träff med revisionen 

- Kultur- och fritidsnämndens sista sammanträde för mandatperioden 2019–
2022 

Elbelysning i motionsspåret i Smedstorp 

Sven Gunnarsson (C) informerar om att Smedstorps IF invigde elbelysning i 
motionsspåret i Smedstorp den 6 september 2022. Informationen finns även på 
kommunens webbplats under ” Uppleva och göra”. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-10-28. 

 

Kultur och fritid  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

   

3



 

 

   

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 2022/44 
 
Datum 19 oktober 2022 

 

Förslag till sammanträdesplan för kultur- 
och fritidsnämnden 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hålla sammanträden den 24 januari, 28 
februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 26 september, 21 november och 12 december. 

Ärendebeskrivning 
Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och 
helgdagar. De lov- och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 
2023 är: Sportlov 20–24 februari, påsklov 3–10 april, Kristi himmelsfärdslov 
18–19 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlov 30 oktober-3 november.  
 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är även fortsättningsvis planerade 
på tisdagar kl. 14.00 enligt följande: 
 
- 24 januari 
- 28 februari 
- 28 mars 
- 25 april 
- 30 maj 
- 26 september 
- 21 november 
- 12 december. 
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Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kultur- och fritidsnämnden i slutet av 
månaden liksom under tidigare år. Totalt planeras för fem sammanträden under 
våren och tre under hösten, det vill säga totalt åtta under 2023 (detta är samma antal 
som planerades för under 2022, men nämnden valde att hålla ett extrainsatt 
sammanträde i april i samband med måldagen vilket innebär att nämnden förväntas 
sammanträda totalt nio gånger under 2022). Fördelningen med fler planerade möten 
under våren är anpassad för att den nya kultur- och fritidsnämnd som tillträder 1 
januari 2023 ska få en ökad möjlighet att under våren bekanta sig med verksamheten.  

 
Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, 
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas.  
 
Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende 
ska bli akut på grund av dålig planering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kultur- och fritidsnämnden har kostnader för förtäring, resor samt vid enstaka 
tillfällen lokalbokning. Kultur- och fritidsnämnden är positivt inställda till att träffas i 
fysisk form och ska endast i undantagsfall sammanträda digitalt. Extra insatt 
sammanträde kan exempelvis hållas digitalt för att minska den ekonomiska 
belastningen. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Ny sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden antas för varje kalenderår. Vid 
behov följs planen upp och kan förändras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-10-19. 
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Kultur och fritid  

 

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Sammanträdesplanen 2023/Patrik Månehall 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Kanslichef Johan Linander 
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Riskanalys för kultur- och fritidsnämnden 
2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att riskid nummer … i förvaltningens riskanalys, 
handlingsid: Kfn 2022.460, ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2023. 
Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i december med förslag till 
internkontrollplan för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska kultur- och fritidsnämnden årligen upprätta 
och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska utarbetas 
utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. 

 

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat tolv risker. Kultur- och 
fritidsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i 
nämndens internkontrollplan för 2023. Riskid 12 har så högt riskvärde att den går 
direkt till internkontrollplanen 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen 
och prioriteringarna i densamma. 

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

Uppföljning 
När beslut om internkontrollplan för 2023 fattas kommer det att ingå i beslutet hur 
uppföljningen ska ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-09-28. 

Riskanalys för kultur- och fritidsnämnden 2023 (bruttolista), handlingsid: Kfn 
2022.460. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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Riskanalys 2023 
 
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden 
 
Risk-
id 

Risk-kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

K
on

se
kv

en
s 

R
is

kv
är

de
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

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

Till 
intern 
kontroll-
plan 

1 Verksamhetsrisk 
 

Risken att ensamarbete innebär en 
ökad risk för hot och våld, vilket kan 
leda till otrygghet och psykisk ohälsa 
hos personal 

2 3 6 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 

 

2 Risker för 
förtroendeskada 
 

Kommunen betalar ut felaktigt 
föreningsbidrag. Detta kan bero på 
den mänskliga faktorn, vilket kan 
leda till förtroendeskada för 
kommunen 

1 2 2 Granskning Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 

 

3 Verksamhetsrisk 
 

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

2 2 4 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 

 

4 Verksamhetsrisk 
 

Kommunen är beroende av externa 
medel för att bedriva viss del av 
verksamheten. Orsaken till detta är 
att viss verksamhet utförs med 
externa medel och konsekvensen 
blir därmed utebliven verksamhet 

1 2 2 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 

 

5 Risker för 
förtroendeskada 
 

Kommunen brister i  
belastningsregisterkontrollen som 
kan leda till skada för kommun och 
mot invånare 

2 1 2 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 
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6 Risker för 
förtroendeskada 
 

På grund av bristande uppföljning av 
inventarieförteckning kan förlust av 
utlånad konst ske som kan leda till 
ökade konstinköp och minskat 
förtroende. 

1 3 3 Granskning Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 

 

7 Risker för 
förtroendeskada 

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

2 2 4 Granskning Verksamhetschef Tidigare års 
kontroll visar att 
rutiner följs 

 

8 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Aktuell information finns inte 
tillgänglig för medborgarna på 
kommunens hemsida 

2 3 6 Granskning Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 

 

9 Verksamhetsrisk 
och bristande 
efterlevnad av 
regelverk 

Risk att med enbart en enhetschef 
blir det ett sårbart ledarskap 
 

3 2 6 Granskning Verksamhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs 

 

10 Verksamhetsrisk Risk för att det är svårt att hitta 
medarbetare med rätt kompetens, 
pga få sökanden, vilket kan leda till 
sämre kvalitet 

3 2 6 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare 

 

11 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

Risk för hanteringen av 
nycklar/taggar (föreningar) inte 
fungerar pga att rutiner för 
återlämning/uppdatering av 
behörigheter inte följs 

3 3 9 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare 

 

12 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada 

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

3 4 12 Granskning Enhetschef Finns med i 
internkontrollen 
2022. Inte 
kontrollerad än. 

Ja 
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Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 
 
Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 
 
Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Finansiella risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Bristande efterlevnad av regelverk 
• Redovisningsrisker 
• Legala risker 
• IT-baserade risker 

 
Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget. 
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Sannolikhet 
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden. 
 

 
Konsekvens 
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska. 
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Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.  
 

 
 
Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 
 
Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
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Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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Förslag till yttrande - Spjutstorp 65:3 - 
Rivningslov stationsbyggnad 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen och översänder yttrandet till byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade den 21 september 2022 (Bn § 56/2022) att 
översända ärendet på remiss till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Byggnadsnämndens ärendebeskrivning 
En ansökan om rivning av stationshuset i Spjutstorp har inkommit till förvaltningen. 
Föreläggande om komplettering har skickats till sökande där de ombeds förklara 
varför stationsbyggnaden ska rivas. Fram till dags datum har sökande inte inkommit 
med förklaring till rivning. För att ärendet ska vara komplett för vidare handläggning 
behövs denna uppgift. 

För att kunna fatta beslut i ärendet krävs att remiss skickas till berörda sakägare. 
Förvaltningen gör bedömningen att kultur- och fritidsnämnden är en berörd sakägare 
och ska ha remiss i ärendet.  

 

Kulturhistoria för stationsbyggnaden 
Lokalhistoriskt sett tillhör den vid sidan om kyrkan och gamla skolan de viktigaste 
byggnaderna i samhället, det var sådana byggnader som spelade en roll i alla 
invånares liv. Stationen är en ”milstolpe” för en helt ny epok i Spjutstorps 
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historia (precis som på alla andra platser dit järnvägen kom). Under halva 1900-talet 
var den en av de viktigaste byggnaderna i samhället.  

Järnvägsstationen kan ses som ett minnesmärke, ett ”modernt fornminne”, för 
Spjutstorps epok som stationssamhälle och som sådant borde den inte rivas utan i 
stället skyddas från fortsatt förfall så att den kan finnas kvar till eftervärlden. 

Det finns inte många synliga minnen kvar av järnvägssträckningen mellan Tomelilla 
och Sankt Olof och av det som ännu finns måste stationshuset i Spjutstorp betraktas 
som ett av de absolut viktigaste. 

Det liknande stationshuset i Onslunda är totalt förvanskat med bland annat en 
”fejkad” korsvirkesimiterande fasadbeklädnad. Därför har regionmuseet också rätt i 
att stationshuset i Spjutstorp, trots förfallet, är det mest autentiska av de två. 

(Liknande stationshus uppfördes också i Vitaby och Ravlundabro vilka låg längs 
samma linje Tomelilla-Brösarp). 

Med tanke på hur mycket regionmuseet uppehåller sig kring stationshuset i 
ortsrapporten för Spjutstorp vore det lämpligt att landsantikvarien/regionmuseet 
tillfrågas om förnyat yttrande. Det råder inget tvivel om att detta är en mycket viktig 
byggnad inte bara för Spjutstorps lokala historia utan som ett minne för hela trakten 
av en järnvägslinje som en gång fanns. YBJ öppnade för trafik den 1 november 1901 
och sträckan Tomelilla-S:t Olof nedlades slutgiltigt för persontrafik 1947 medan 
godstrafiken pågick till 1954. 

Det kan tilläggas att när YBJ-linjen byggdes så utfördes allting av mycket hög kvalitet 
och stationshuset i Spjutstorp är säkert ett mycket välbyggt hus vilket den vackra 
tegelfasaden på bilden i ortsrapporten synes bära vittnesbörd om. Tittar man på 
flygfoton tagna för ett par år sedan ser även tegeltaket ut att vara utan större skadade 
partier. 

Fönstren är dåliga efter åratal av försummelse. 

Om rivningslov trots allt beviljas måste byggnaden dokumenteras noggrant före 
rivning. Det kanske även finns delar av en bevarad interiör. Det vore dock på alla sätt 
beklagansvärt om denna kulturhistoriskt värdefulla och säkert mycket gedigna 
byggnad skulle gå förlorad. Den är ett viktigt minnesmärke som bör räddas kvar till 
eftervärlden. 

 

Samhällsbyggnadschefens yttrande 
Av kultur- och fritidsnämndens reglemente framgår att nämnden ska ”Verka för 
bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden 
karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.” 

Vad som egentligen menas med detta är tämligen oklart. Förvaltningen kan inte hitta 
andra ärenden där nämnden har fattat liknande beslut. 
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Byggnader som är kommunala fastigheter är en sak, men denna fastighet ägs av 
annan än kommunen. Det är möjligt att kommunen förvärvar fastigheten för att 
bevara den, men det vore inte nödvändigtvis önskvärt att äga en sådan fastighet 
enbart för att den ska bevaras till eftervärlden och det skulle vara förknippat med 
höga kostnader för underhåll och drift. 

Den kulturhistoriska aspekten är stor i detta ärende och därför ställer sig 
förvaltningen tveksam i detta ärende om rivning. I nuläget har förvaltningen inget 
svar på varför fastighetsägaren vill riva fastigheten och vad som ska hända på 
fastigheten. Samtidigt är det inte bra att en fastighet står och förfaller i samhället. 
Detta skapar otrygghet i samhället och ger inget bra intryck vid genomfart eller i 
området. Det faller på respektive fastighetsägare att underhålla sina fastigheter. Det 
bästa hade varit att fastigheten bevarades att det kulturvärde som finns bibehålls, 
men samtidigt kan det finnas skäl som vi inte nu känner till om vad som ska uppföras 
i stället på platsen. 

Kultur- och fritidsnämndens verktyg för att bistå och verka för att bevara denna typ 
av fastighet är små eller obefintliga. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Kulturhistoriska fastigheter är en del av den historia som finns i området. Utan detta 
minskar barns uppfattningar om det tidigare samhällets historia och varför 
samhället/tätorten finns. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Beslut fattas i byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-10-19. 

Spjutstorp 65:3 – Fotodokumentation, handlingsid: Kfn 2022.461. 

Remiss - Bn § 56/2022 Spjutstorp 65:3 - Rivningslov stationsbyggnad, handlingsid: 

Kfn 2022.449. 
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4 (4) 

Kultur och fritid  

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till: 

 

Byggnadsnämnden 
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Äldre fotodokumentation 

 
 Fotodokumentation ifrån platsbesök 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Bn § 56 Dnr BN 2022/182 

Spjutstorp 65:3 - Rivningslov 
stationsbyggnad 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden översänder ärendet på remiss till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om rivning av stationshuset i Spjutstorp har inkommit till förvaltningen. 
Föreläggande om komplettering har skickats till sökande där de ombeds förklara 
varför stationsbyggnaden ska rivas. Fram tills dags datum har sökande inte inkommit 
med förklaring till rivning. För att ärendet ska vara komplett för vidare handläggning 
behövs denna uppgift. 

För att kunna fatta beslut i ärendet krävs att remiss skickas till berörda sakägare. 
Förvaltningen gör bedömningen att kultur- och fritidsnämnden är en berörd sakägare 
och ska ha remiss i ärendet.  

 

Kulturhistoria för stationsbyggnaden 
Lokalhistoriskt sett tillhör den vid sidan om kyrkan och gamla skolan de viktigaste 
byggnaderna i samhället, det var sådana byggnader som spelade en roll i alla 
invånares liv. Stationen är en ”milstople”, för en helt ny epok i Spjutstorps 
historia (precis som på alla andra platser dit järnvägen kom). Under halva 1900-talet 
var den en av de viktigaste byggnaderna i samhället.  

Järnvägsstationen kan ses som ett minnesmärke, ett ”modernt fornminne”, för 
Spjutstorps epok som stationssamhälle och som sådant borde den inte rivas utan i 
stället skyddas från fortsatt förfall så att den kan finnas kvar till eftervärlden. 

Det finns inte många synliga minnen kvar av järnvägssträckningen mellan Tomelilla 
och Sankt Olof och av det som ännu finns måste stationshuset i Spjutstorp betraktas 
som ett av de absolut viktigaste. 

Det liknande stationshuset i Onslunda är totalt förvanskat med bl.a. fejkad 
korsvirkesimiterande fasadbeklädnad. Därför har Regionmuseet också rätt i att 
stationshuset i Spjutstorp, trots förfallet, är det mest autentiska av de två. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 56 forts. 

 

(Liknande stationshus uppfördes också i Vitaby och Ravlundabro vilka låg längs 
samma linje Tomelilla-Brösarp) 

Med tanke på hur mycket regionmuseet uppehåller sig kring stationshuset i 
ortsrapporten för Spjutstorp vore det lämpligt att landsantikvarien/regionmuseet 
tillfrågas om förnyat yttrande. Det råder inget tvivel om att detta är en mycket viktig 
byggnad inte bara för Spjutstorps lokala historia utan som ett minne för hela trakten 
av en järnvägslinje som en gång fanns. YBJ öppnade för trafik den 1 november 1901 
och sträckan Tomelilla-S:t Olof nedlades slutgiltigt för persontrafik 1947 medan 
godstrafiken pågick till 1954. 

Det kan tilläggas att när YBJ-linjen byggdes så utfördes allting av mycket hög kvalitet 
och stationshuset i Spjutstorp är säkert ett mycket välbyggt hus vilket den vackra 
tegelfasaden på bilden i ortsrapporten synes bära vittnesbörd om. Tittar man på 
flygfoton tagna för ett par år sedan ser även tegeltaket ut att vara utan större skadade 
partier. 

Fönstren är dåliga efter åratal av försummelse. 

Om rivningslov trots allt beviljas måste byggnaden dokumenteras noggrant före 
rivning. Det kanske även finns delar av en bevarad interiör. Det vore dock på alla sätt 
beklagansvärt om denna kulturhistoriskt värdefulla och säkert mycket gedigna 
byggnad skulle gå förlorad. Den är ett viktigt minnesmärke som bör räddas kvar till 
eftervärlden. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 56 forts. 

 

Äldre fotodokumentation 

 
 Fotodokumentaion ifrån platsbesök 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 56 forts. 
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 Byggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 56 forts. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden översänder ärendet på remiss till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.787. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kultur- och fritidsnämnden 

Fastighetsägare till Spjutstorp 65:3 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/3 
 
Datum 1 november 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-11-15 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar inkomna anmälningsärenden enligt följande: 
 

1. Redovisning utvecklingsstöd; Kvinnofestival – Christinas Wänner 

2. Redovisning av utvecklingsbidrag till kulturskolor 2021/2022 - Kulturrådet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-11-01. 

Redovisning av utvecklingsbidrag till kulturskolor 2021/2022 – Kulturrådet, 
handlingsid: Kfn 2022.462. 

Kultur och fritid  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Den här blanketten är optimerad för webbläsaren  Chrome version 72 eller senare. Den fungerar även med Firefox version 68 eller 
senare, med Safari version 11 eller senare, med Microsoft Edge version 40 eller senare.

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

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 2 timmar. Använd funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte försvinner 
om du loggas ut. När blanketten sparats ska en bekräftelse visas på skärmen.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i fälten, även 
om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Observera

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

Obligatoriska bilagor
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

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

Så skickar du in blanketten

På  sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" och 
klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". En sparad 
blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas in 
korrekt. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått en bekräftelse på skärmen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-
brev till kontaktpersonen för blanketten med bekräftelse om mottagen handling och blanketten i PDF-format.

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

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

Redovisning av utvecklingsbidrag till kulturskolor 2021/2022
För redovisningsperiod och kontaktuppgifter, se Kulturrådets webbplats.

Anvisningar för blanketten
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Verksamhetsform 

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Region

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn) 

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Gustafs torg 16
Postadress, Box

273 80
Postnummer

Tomelilla
Postort

041718000
Telefonnummer (växel)

Skåne län
Län 

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

www.tomelilla.se
Webbplats 

5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen är momsregistrerad Ja Nej

Britt-Marie Börjesson
Organisationens firmatecknare 

Kommunchef
Firmatecknares funktion 

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

041718117
Telefonnummer till kontaktperson 

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson 

✘ * Jag har rätt att företräda organisationen. 

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

R173_V08

Kontaktuppgifter för denna blankett

Uppgifter om bidragsmottagaren Fält markerade med * är obligatoriska

Redovisning av utvecklingsbidrag till kulturskolor 2021/2022
För redovisningsperiod och kontaktuppgifter, se Kulturrådets webbplats.

2/16

Tomelilla
Kommun
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

KUR 2021/2088
Ärendenummer

* Den här redovisningen avser. 

Beviljat statsbidrag för kommunens egna utvecklingsprojekt

Beviljat statsbidrag för samverkansprojekt med andra kommuner (redovisas endast av huvudansvarig kommun)

För mer information, se Kulturrådets webbplats.

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

Tomelilla kommun
Namn på den organisation som redovisningen avser

Kommunens egna utvecklingsprojekt

* Vilka ämnen har ni, inom ramen för bidragets användning, erbjudit eleverna? Du kan ange flera alternativ. 

Cirkus

✘ Dans

Bild och form

✘ Film/animation

Foto

Musik i grupp

Musik - instrument/sång

Musikal

KulturCrew - barn och ungas inflytande i verksamheten
* Annat, ange:  

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

Slöjd/hantverk

Skrivande/berättande

✘ Annat

Teater/drama

Bild och form

Cirkus

Foto

Musik - instrument/sång Slöjd/hantverk

Skrivande/berättande

Dans Musik i grupp Teater/drama

Film/animation Musikal Inga nya ämnen har erbjudits

Riktade aktiviteter till högstadieungdomarna.✘ Annat, ange:
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Kommunens egna utvecklingsprojekt

KUR 2021/2088
Ärendenummer

* Vilka undervisningsformer har ni utvecklat inom ramen för bidragets användning? Du kan ange flera alternativ. 

Distansundervisning

Gruppundervisning

Kurser på skollov under terminerna (höst, jul, sport, påsk)

Kurser/läger på sommarlovet

✘ Inga undervisningsformer har utvecklats genom bidraget

Öppen verksamhet (drop-in, prova-på eller motsvarande)

Helgkurser

Annat, ange:

Andra korta kurser (1-9 kurstillfällen)

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

Bild och form Foto Skrivande/berättande

Cirkus Musik - instrument/sång Slöjd/hantverk

Dans Musik i grupp Teater/drama

Film/animation

Annat, ange:

Musikal ✘ Ingen fördjupad undervisning har erbjudits
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Kommunens egna utvecklingsprojekt

KUR 2021/2088
Ärendenummer

* Har ni inom ramen för bidragets användning genomfört kulturskoleverksamhet särskilt riktad till följande målgrupper? Du kan 
ange flera alternativ.

Bidraget har inte riktats till några särskilda grupper

✘ Barn och unga i glesbygd

Filmkurs har erbjudits i Brösarp och Onslunda. Dans i  Smedstorp. Vår närvaro i byarna har positiv
effekt på elevantal. Genom att erbjuda undervisning ute på skolorna och i direkt anslutning till
skolslut underlättar vi för såväl barn och vårdnadshavare.

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

✘ Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar

I Onslunda lever många barn i familjer med socioekonomiska utmaningar där avgift och transport till
och från centralort är hinder för barn att få ta del av vår verksamhet.Genom att kursen är avgiftsfri
och i anslutning till skolan har denna tröskel försvunnit.

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

✘ Barn och unga med funktionsnedsättning

I anslutning till skolans slut och i nära samarbete med skola har vi erbjudit kurser i film och
animation för elever med olika funktionsvariationer. Ett projekt som slagit väl ut och vi hoppas
kunna fortsätta detta samarbete framöver.

* Beskriv hur. (Max 250 tecken)

Andra nya målgrupper
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Kommunens egna utvecklingsprojekt

KUR 2021/2088
Ärendenummer

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

Ja Nej

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

✘ Ja, pedagoger

Ja, andra funktioner. Ange vilka: 

Nej, vi hade inget behov

Nej, det saknades finansiering

Nej, vi hittade inte rätt kompetens

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

✘ Skola

✘ Fritidshem

Förskola

Fritidsgård

Bibliotek

Kulturskola i annan kommun

Civilsamhällesorganisation

Inget samarbete med andra aktörer

Annan, ange:

Kulturaktör
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Kommunens egna utvecklingsprojekt

KUR 2021/2088
Ärendenummer

782
Totalt antal deltagartillfällen

408
varav antal deltagartillfällen med flickor

374
varav antal deltagartillfällen med pojkar

* Hur många deltagartillfällen har genomförts med bidragsmedel 2021?
(Gör en uppskattning om ni inte har räknat.)

Deltagartillfällen = antal elevplatser x antal kurstillfällen.
Antal flickor och pojkar anges utifrån juridiskt kön. 

Kan inte redovisa deltagartillfällen uppdelat på kön

* Hur många deltagartillfällen har genomförts med bidragsmedel 2022?
(Gör en uppskattning om ni inte har räknat.)

Deltagartillfällen = antal elevplatser x antal kurstillfällen.
Antal flickor och pojkar anges utifrån juridiskt kön.

1.363
Totalt antal deltagartillfällen

707
varav antal deltagartillfällen med flickor

656
varav antal deltagartillfällen med pojkar

✘ Kan inte redovisa deltagartillfällen uppdelat på kön

* Hur många unika deltagare/elever har ni nått med de insatser som genomfördes med pengarna från bidraget? 
(Gör en uppskattning om ni inte har räknat.) 

Unika elever = varje elev räknas en gång. 
Antal flickor och pojkar anges utifrån juridiskt kön.

397
Totalt antal unika elever

206
varav antal flickor

191
varav antal pojkar

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

158
varav antal pojkar

330
Totalt antal nya unika elever

172
varav antal flickor

* Har barn och unga, inom ramen för bidragets användning, haft inflytade över: 

Planeringen:

Ja Nej

Aktiviteterna:

Ja Nej

Elever har varit delaktiga i planerandet av undervisning i film och dans. KulturCrew har varit
delaktiga i och ansvarat för planering av olika typer av aktiviteter för högstadiet för att nå denna
målgrupp.

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

Uppföljningen:

Ja Nej
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Kommunens egna utvecklingsprojekt

KUR 2021/2088
Ärendenummer

Att först initiera och sedan fördjupa samarbetet med fritids på våra låg- och mellanstadieskolor har
hjälpt oss att nå barn som vi tidigare inte nått. Fritidspersonalen känner barnen väl, känner till deras
förhållanden och kan nå barnen i vardagen på ett sätt som vi inte alltid kan. Där har vi mycket hjälp
i deras muntliga marknadsföring om oss till barn och vårdnadshavare. Detta kommer vi nu att
ytterligare fördjupa genom att genomföra små miniturnéer i samarbete med fritids, ett fint
komplement till vår andra marknadsföring.

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

Erfarenheter och lärande exempel
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Samverkansprojekt med andra kommuner

KUR 2021/2088
Ärendenummer
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Samverkansprojekt med andra kommuner

KUR 2021/2088
Ärendenummer
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Samverkansprojekt med andra kommuner

KUR 2021/2088
Ärendenummer
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Samverkansprojekt med andra kommuner

KUR 2021/2088
Ärendenummer
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Fält markerade med * är obligatoriska

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

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

R173

Samverkansprojekt med andra kommuner

KUR 2021/2088
Ärendenummer
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Fält markerade med * är obligatoriskaEkonomisk redovisning

Anställning av pedagoger
* Löner och arvoden för 
pedagoger (inklusive 
sociala avgifter)

Inspiratörer, kulturarbetare* Resor och logi 
för övrig personal

Teknisk utrustning, förbrukningsmaterial* Inköp av intstrument 
och annan utrustning

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

14/16R173

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

444.234
SEK 

40.000

54.263

604.800Summa

34.303Löne- och semesterersättningar* Kvarstående medel 
(efter den 31 december) 

Finansiering

604.800Beviljat bidrag från Kulturrådet 

SEK 

"Beviljat bidrag från Kulturrådet" och summa tillhörande kostnader ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

KUR 2021/2088
Ärendenummer

Kostnader för utvecklingssatsningar i den egna kommunen bekostade av bidraget
Specificera

* Lokalhyra 0

Marknadsföringsmaterial* Övrigt 32.000
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Fält markerade med * är obligatoriskaEkonomisk redovisning

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

15/16R173

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

För att dessa kostnader inte kommer att vara utbetalda till den 31 december.

* Om kvarstående medel för utvecklingssatsningar i den egna kommunen har angetts i den ekonomiska redovisningen, ange 
varför. (Max 250 tecken)

KUR 2021/2088
Ärendenummer
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För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Bifoga filer

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.

Tomelilla kommun
Organisation enligt registreringsbevis

Övrigt Fält markerade med * är obligatoriska

16/16R173

OK

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

KUR 2021/2088
Ärendenummer

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