
   
Tomelilla kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Tisdagen den 6 december 2022 kl. 12.30 
  
Plats: Äppelkriget, kommunhuset Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare och tidpunkt för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2022-12-06 2022/2 2 
4 Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 

2023 
2022/42 3 - 7 

5 Anmälningsärenden 2022 2022/3 8 - 15 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander Verweij Svensson (M) Johanna Kandell 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 070 - 995 83 30 Johanna Kandell 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2022/2 
 
Datum 17 november 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
12-06 

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 

- Kommunens budget 2023 (beslutas i kommunfullmäktige 30 november 
2022) 

- Ökad efterfrågan på simskola 
Information från enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 

- Händelse på Soffta 
Information från ordförande Alexander Verweij Svensson (M) 

- Fryshuset 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-11-17. 

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

Diarienummer: KFN 2022/42 
 
Datum 17 november 2022 

 

Internkontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internkontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2023, med handlingsid: Kfn 2022.484. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 november 2022 (Kfn § 54/2022) 
att följande riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2023: 

• Riskid 1: Risk att ensamarbete innebär en ökad risk för hot och våld, vilket kan 
leda till otrygghet och psykisk ohälsa hos personal 
 

• Riskid 9: Risk att med enbart en enhetschef blir det ett sårbart ledarskap 
 
• Riskid 10: Risk för att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens, på 

grund av få sökanden, vilket kan leda till sämre kvalitet 
 
• Riskid 11: Risk för hanteringen av nycklar/taggar (föreningar) inte fungerar på 

grund av att rutiner för återlämning/uppdatering av behörigheter inte följs 
 
• Riskid 12: Risk att medarbetare framför tjänstefordon utan giltigt körkort, vilket 

medför trafikfara och olovlig körning 
 

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en internkontrollplan för 2023 med 
handlingsid: Kfn 2022.484.  
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2 (2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Att anta internkontrollplanen får inga ekonomiska konsekvenser men en väl 
fungerande internkontroll kan ge positiva ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

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

Uppföljning 
Planen kommer följas upp och redovisas i enlighet med de datum som återfinns i 
planen samt i samband med årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-11-17. 

Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2023, handlingsid: Kfn 2022.484. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Internkontrollplan 2023  
 
Verksamhet: Kultur-och fritidsnämnd  
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

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? 

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

6 Kontroll av Maja-
systemet av anmälda 
hot- och 
våldsituationer 

Statistik från systemet Första halvåret 2023 Enhetschef Kultur- och 
fritidsnämnden 

September 

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

6 Direktåtgärd Tillsättning av driftchef Under januari 2023 Enhetschef Kultur- och 
fritidsnämnd 

Under våren 2023 

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

6 Kontroll att tillsättning 
görs. 

Genomgång av Adato-
systemet. 
Kontroll av matchning av 
kravprofil och sökande. 

Samtliga tillsättningar 
under perioden jan-
juni 2023. 

Enhetschef Kultur- och 
fritidsnämnd 

Oktober 

11 Risk för hanteringen 
av nycklar/taggar 
(föreningar) inte 
fungerar pga att 
rutiner för 
återlämning/uppdate
ring av behörigheter 
inte följs. 

9 Kontroll av rutiner 
kring nycklar/taggar. 

Genomgång av systemet 
och intervju med ansvarig 
administratör 

Kontrollperiod januari 
till oktober. 

Enhetschef  Kultur- och 
fritidsnämnd 

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

12 Kontroll att 
medarbetare har 
korrekt körkort. 

I samband med 
medarbetarsamtal. 

Gäller enbart de 
medarbetare som kör 
i tjänsten. 

Enhetschef Kultur-och 
fritidsnämnd. 

November  

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

Diarienummer: KFN 2022/3 
 
Datum 16 november 2022 

 

Anmälningsärenden 2022-12-06 

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 - Bidrag till kompetenshöjande insatser inom 
läsfrämjandelyftet – Kulturrådet 

2. Regionala medietransporter och omlastning 2023–2024 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2022-11-16. 

Ansökan - Bidrag till kompetenshöjande insatser inom 
läsfrämjandelyftet - Kulturrådet, handlingsid: Kfn 2022.485. 

Regionala medietransporter och omlastning 2023–2024, handlingsid: Kfn 2022.486. 

Kultur och fritid  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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1/3RP203_V01

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 och 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.

Observera

Sökande
Uppgifter om sökande organisation 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.

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.

För ansökningsperiod och kontaktuppgifter, se Kulturrådets webbplats.

Rekvisition av bidrag till kompetenshöjande insatser inom 
läsfrämjandelyftet
För sista dag att inkomma med blanketten 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

Tomelilla
* Kommun där organisationen har sitt säte

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn) 

Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Gustavs Torg 16
Postadress, Box

27380
Postnummer

TOMELILLA
Postort

0417-18000
Telefonnummer (växel)

Skåne län
Län 

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 

0417-18117
Telefonnummer till kontaktperson 

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson 

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation. 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. Jag samtycker till att Kulturrådets beslut avseende bidrag offentliggörs enligt artikel 9 i 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

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

Se vidare (2012:517 8 §)

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

RP203_V01

Kontaktuppgifter för denna blankett

Uppgifter om sökande Fält markerade med * är obligatoriska

Rekvisition av bidrag till kompetenshöjande insatser inom 
läsfrämjandelyftet
För sista dag att inkomma med blanketten och kontaktuppgifter, se Kulturrådets webbplats.

2/3
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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.

Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

3/3RP203

OK

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

54.000* Rekvirerar belopp från Kulturrådet

Information om det belopp ni kan rekvirera. 

SEK

Information om bidraget.

Det är viktigt att ni tagit del av information om bidraget och det belopp ni kan rekvirera. 
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