
   
Tomelilla kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Tisdagen den 28 februari 2023 kl. 09.00 
  
Plats: SOFFTA i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare och tidpunkt för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2023-02-28 2023/2 2 
4 Utnämnande av dataskyddsombud 2023/16 3 - 4 
5 Ansökan om utökat årligt bidrag - Spjutstorpsbadet 2023/12 5 - 10 
6 Ansökan verksamhetsstöd - Österlens körfestival 

på Christinehof - Kulturföreningen Christinas 
Wänner 

2023/11 11 - 15 

7 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige - ökad 
kontakt mellan föräldrar och kommunens nätverk 

2023/18 16 - 18 

8 Delegeringsbeslut 2023-02-28 2023/4 19 - 37 
9 Anmälningsärenden 2023-02-28 2023/3 38 - 66 

 
 
 
Bitte Müller-Hansen (C) 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 2023/2 
 
Datum 13 februari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
02-28 

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 ordförande Bitte Müller-Hansen (C)  
Kultur- och fritidsnämndens spelregler 
 
Information från enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 
Stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun 
Administratör Jessica Persson och enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt går igenom det 
stödsystem som gäller för ideella föreningar i Tomelilla kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-02-13. 

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: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 53   

Diarienummer: KFN 2023/16 
 
Datum 7 februari 2023 

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar utnämna Daniel Glaad till dataskyddsombud 
enligt artikel 37 GDPR för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde från och 
med den 1 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 1 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller för 
alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Då 
varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud. 

Tomelilla kommun har delat dataskyddsombud med Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner sedan GDPR började gälla. Kommunerna har dock inte fått ut vad vi har 
förväntat av den lösningen och därför sagt upp avtalet. I stället har kommunerna valt 
att upphandla dataskyddsombud och avtal har slutits med vinnande företag Insatt 
AB. 

Tomelilla kommun har som helhet ingått avtalet med Insatt, men det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet. Daniel Glad 
från Insatt AB ska alltså utses av varje myndighet som dataskyddsombud. Samtidigt 
ska myndigheten besluta att uppdraget som dataskyddsombud för Annika Linderoth 
ska upphöra. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Den upphandlade lösningen är billigare än tidigare avtalssamverkan med 
Simrishamns, Ystads och Sjöbo kommuner. Hur mycket billigare beror på hur många 
timmar vi behöver använda under ett år utöver det basuppdrag som ligger i det fasta 
priset.  

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Varje år gör dataskyddsombudet en rapport. I övrigt följs avtalet mellan Tomelilla 
kommun och Insatt AB upp regelbundet, exempelvis med en avstämning var tredje 
månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, 2023-02-07. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Dataskyddsombud Daniel Glaad 

Tidigare dataskyddsombud Annika Linderoth 

GDPR-ansvarig i Tomelilla kommun Thomas Lindberg 
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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 2023/12 
 
Datum 3 februari 2023 

 

Ansökan om utökat årligt bidrag -
Spjutstorpsbadet - Spjutstorps IF 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om utökat årligt bidrag i 
enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.  

Ärendebeskrivning 
Spjutstorps idrottsförening har inkommit med en skrivelse daterad den 31 januari 
2023 om ansökan om utökat årligt bidrag för Spjutstorpsbadet.  

Spjutstorps IF skriver att Spjutstorpsbadet grundades av förskolelärare Hans Persson 
1938 och badet firar 85 år under 2023. Vad de vet så är Spjutstorpsbadet det äldsta 
landsbygdsbadet i Sverige som fortfarande är i drift, något som Tomelilla kommun 
borde vara stolta över. Badet har drivits av Spjutstorps IF sedan idrottsföreningen 
grundades 1941 och deras ambition är att kunna fortsätta driva badet i många, många 
år till.  

Men kostnaderna för att driva badet börjar bli stora. År 2022 gick badet med ett 
underskott på cirka 227 000 kronor. Spjutstorps IF har i tanken att mycket stora 
underhåll sköts med ideella krafter. Skulle de anlitat hantverkare till detta underhåll så 
hade underskottet varit betydligt högre. Detta underskott får täckas genom att man 
tar resurser från fotbollsverksamheten, vilket föreningen inte anser är bra. 
Spjutstorps IF har idag cirka 190 ungdomar, både tjejer och killar, i gång. Dessa är 
mellan 4–20 år och det måste vara bra för Tomelilla kommun att en ort som 
Spjutstorp tar ett stort ansvar för våra ungdomar.  

De skriver även att till detta kommer nu också elkostnaden att bli ett stort problem. 
De har under 2022 haft en elkostnad på cirka 50 000 kronor för badet, men detta 
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kommer under 2023 troligtvis att stiga kraftigt. Under 2022 har föreningen haft ett 
fast avtal på 0,49 kr/kwh, dock gick det avtalet ut i oktober 2022. De räknar med att 
elen kommer att tredubblas, alltså upp mot 150 000 kronor eller om man så vill 1,50 
kr/kwh, vilket gör att de kommer att få stora problem att driva badet under 2023 om 
inte Tomelilla kommun går in med ett större bidrag än de 130 000 kronor man har 
idag.  

Tomelilla kommun har under de senaste 15 åren bidragit till driften med 130 000 
kronor, samma summa i alla år. Ingen uppräkning på bidraget har skett de senaste 15 
åren. Jämför man då med de övriga utomhusbaden i Tomelilla kommun så förmodar 
föreningen att kostnaderna är betydligt högre, kanske uppemot cirka 500 000 kronor 
årligen.  

Då inte bara att driftskostnaderna ökar betydligt så vill Miljöförbundet att man ska 
hägna in själva badet för att ingen efter stängningstid ska kunna bada. Ett staket på 
120 cm högt. Detta skulle innebära att själva badet skiljs från fotbollsplanerna och 
omklädningsrummen. Detta anser Spjutstorps IF skulle förfula hela badet och dess 
omgivning.  

Med denna bakgrund framställer Spjutstorps IF:s styrelse att Tomelilla kommun ger 
ett större bidrag till badet än 130 000 kronor, så de kan fortsätta hålla badet öppet 
också i framtiden. Alternativet är att Tomelilla kommun gör som man gjort en gång i 
tiden, täcker upp underskottet för badet som då under 2022 landade på 227 000 
kronor. 

Förvaltningen yttrar sig enligt följande: 
Mot bakgrund av kultur- och fritidsverksamhetens ekonomiska läge så finns det inga 
möjligheter att tillgodose föreningens önskemål.  

Ekonomiska konsekvenser 
Alla anläggningsstöd ska rymmas inom befintlig budget. I dagsläget ser inte 
verksamheten att det finns resurser för ett utökat stöd. 

Barnperspektivet 
Simundervisning är en viktig del av barnens utveckling. 

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

Uppföljning 
Nämnden följer upp alla stöd till föreningarna.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2023-02-03. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Spjutstorps idrottsförening 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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Ekonomi Spjutstorps badet 2022

Inkomster kr
Badintäkter 118244
Kommunalt bidrag 130000
Summa intäkter 248244

Utgifter Kr
El -49303
Underhåll -288050
Va -4787
Sophämtning -2179
Försäkring -19442
Löner  -73382
Sociala utgifter -12050
Vaktmästare -16000
Förbrukningsinvetarier -9500
Summa utgifter -474693

Föreningen gick minus med  -226449

Eget arbete ej inräknat
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Bilaga 1, 31 januari 2023

PJUTSORPS IF

Badintäkter                     118244 kr
Kommunalt bidrag         130000 kr
________________________________________________
Summa intäkter              248244 kr
Utgifter
El                                      - 49303 kr
Underhåll                      - 288050 kr
Va                                       - 4787 kr
Sophämtning                   - 2179 kr
Försäkringar                   - 19442 kr
Löner                               - 73382 kr
Sociala utgifter               - 12050 kr
Vaktmästare                   - 16000 kr
Förbrukningsinv.              - 9500 kr
Summa                           - 474693 kr
Föreningen gick minus 226449 kr
Eget arbete ej inräknat

SPJUTSTORPS IF
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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 2023/11 
 
Datum 10 februari 2023 

 

Ansökan verksamhetsstöd - Österlens 
körfestival på Christinehof – 
Kulturföreningen Christinas Wänner  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja ett verksamhetsstöd på 15 000 kronor till 
Kulturföreningen Christinas Wänner för arrangemanget Österlens körfestival på 
Christinehof.  

Ärendebeskrivning 
Kulturföreningen Christinas Wänner har den 6 februari 2023 ansökt om 
verksamhetsstöd för att anordna Österlens Körfestival på Christinehof den 3–4 juni 
2023.  

 

Kulturföreningen Christinas Wänner anger i ansökan att det åter är dags med 
körfestivalen på Christinehof efter flera års uppehåll under pandemin. Helgen den 3–
4 juni kommer körsångare samlas på slottet för att delta i workshopen ”Sjung dig 
lycklig” med Angelica Alm. Söndagen den 4 juni bjuds allmänheten in till Österlens 
körfestival för att lyssna på körer från Skåne, framför allt Österlen med omnejd, och 
körer som bildats under workshopen, den tillfälliga Christinakören. Österlens 
körfestival äger rum kl. 18-21 på slottets borggård.  

Tänkt målgrupp är alla bofasta och besökare till Österlen med omnejd.  

Kostnaden för arrangemangen är 50 000 kronor och intäkterna beräknas bli 10 000 
kronor. Kulturföreningen söker även sponsorer till körfestivalen men detta är inte 
klart när ansökan har lämnats in.  
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Kulturföreningen Christinas Wänner ansöker om ett stöd på 30 000 kronor från 
Tomelilla kommun.   

Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsstödet/utvecklingsstödet ska rymmas inom befintlig budget.  

Barnperspektivet 
Verksamheten är riktad till alla bofasta och besökare.  

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

Uppföljning 
Nämnden följer upp genomförandet av arrangemanget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2023-02-10. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 

Kulturföreningen Christinas Wänner 
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2023-02-20TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Utvecklingsstöd

Ansökningsdata
Ansökningsnr.: 4529
Status:

Diarienummer:

Ansökningsdat.: 2023-02-06
Verksamhetsår: 2023
Beslut:

Övriga uppl.:

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

Tel. bostad:

Telefax:

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

Beräkning
Förslagsbelopp: 30 000
Avdrag %: 0
Beslutat belopp: 30 000
Signatur:

Avslag/Bevakning
Avlagsdatum: -
Meddelande:

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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2023-02-20TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Utvecklingsstöd

Ansökningsdata, ansökan  4529
Registrerde ansökningsvärden

Utvecklingsprojekt
Rubrik

Österlens Körfestival på Christinehof
Beskriv tänkt genomförande

Äntligen är det åter dags med Körfestival på Christinehof efter flera års uppehåll under pandemin.  
Helgen 3-4 juni samlas körsångare på slottet för att delta i workshoppen Sjung dig lycklig med  
Angelica Alm. Söndagen 4 juni bjuds allmänheten in till Österlens Körfestival för att lyssna på körer  
från Skåne, ffa Österlen med omnejd, och kören som bildats under workshoppen, den tillfälliga  
Christinakören. Österlens Körfestival äger rum kl. 18-21 på slottets borggård.

Startdatum

2023-06-04
2023-06-04

Tänkt målgrupp

Alla bofasta och besökare till Österlen med omnejd.

Kostnader (spec. i kalkyl)
50000

Intäkter (spec. i kalkyl)
10000

Netto

-40000
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

30000
Övriga sökta bidrag till projektet (spec. nedan)

10000
Specificera

Vi söker även sponsorer till Körfestivalen, ännu oklart i skrivande stund om det lyckas.
Resultat

0
Noteringar
Ansökningsdatum

0
Ansökningsdatum

OK
KFN:s beslut

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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KALKYL 
 
Österlens Körfestival 4 juni 2023 
 

Kostnader i SEK   
Hyra av tält och stolar 10000  
Arvoden medverkande 
artister och körer 

30000  

Scen & el 5000  
Transporter 5000  
SUMMA 50000  

 
Intäkter i SEK   
Biljetter 5000  
Slottscaféet 5000  
SUMMA 10000  
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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, 
(Camilla Andersson och Ulrika Ahrlin)  
Titel: Enhetschef kultur och fritid 
E-post: ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 181 17 
Mobil: 070 – 995 81 17 

Diarienummer: KFN 2023/18 
 
Datum 13 februari 2023 

 

Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
- ökad kontakt mellan föräldrar och 
kommunens nätverk 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna programmet för ökad kontakt mellan 
föräldrar och kommunens nätverk i enlighet med förvaltningens yttrande i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 (Kf § 118/2022) att 
uppdra till kultur- och fritidsnämnden och familjenämnden att tillsammans utreda 
följande särskilda uppdrag för mandatperioden: 

 

”Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika intresseorganisationer 
arbetat i olika former med ungdoms- och föräldrakontakt. Alliansen vill att 
kommunens nätverk och kontakter med föräldrar ökar och att vi som kommun 
stimulerar föräldrars engagemang. Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen 
med ett utarbetat program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker 
arbeta med frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje 
tertialuppföljning under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört.” 
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Det finns följande aktiviteter för föräldrar tillsammans med nätverken: 

• Nattvandringsprojekt med för närvarande sex föreningar och fältsekreterarna 
från Individ och familj. 

• Youngster, samarbete mellan polis, skolor och Individ och familj. 

• Individ och familj erbjuder föräldrautbildningar, utökat program efter behov. 

• Mötesplatsen - möjligheter att delta varje vecka i en träffpunkt för alla 
medborgare. 

• Fadderprojekt - kulturskolan deltar bland annat i föräldramöten för att utöka 
föräldraengagemanget. 

• Kulturskolans öppna hus, för att visa och sprida verksamheten. 

• Föräldramöten på Soffta. 

• Familjecentral – nätverk för föräldrar i samarbete med Capio, Region Skåne, 
Individ och familj och Barn och utbildning.  

• Föräldraråd på skolor och förskolor. 

• Föräldramöten på skolor och förskolor - test med olika former för detta 
pågår. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Socialtjänst, förskola och skola ska utbilda 
minst 25% av barnens föräldrar i förskolan (femåringar) och i åk 6, kring 
barns och ungas hälsa. 

• Familjenämndens mål för 2023 – Vuxennärvaron i samhället ska öka på 
kvällar och helger i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. 

 

Förvaltningen önskar utveckla de redan pågående aktiviteterna för att nå fler 
föräldrar, flera stora insatser som till exempel familjecentralen har precis startat och 
kommer att utvecklas under mandatperioden. Familjenämnden har i sitt målarbete 
identifierat föräldramedverkan som ett utvecklingsområde och beslutat om två mål 
för verksamheterna att jobba med. 

 

Förvaltningens yttrande: 
Att ovannämnda aktiviteter föreslås utgöra programmet för ökad föräldrakontakt 
med nätverken under mandatperioden. Förvaltningen föreslår vidare att 
återrapportering sker vid verksamhetsårens slut. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Pågående aktiviteter sker inom nämndernas budgetram. 

Barnperspektivet 
Ökad föräldrakontakt kan innebära större möjligheter för barn och unga att delta i 
utvecklande aktiviteter. 

Miljöperspektivet 
Inga kända konsekvenser. 

Uppföljning 
Återrapportering till familjenämnden och kultur- och fritidsnämnden sker i enlighet 
med förvaltningens yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, socialchef 
Camilla Andersson och tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin, 2023-02-13. 

 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Familjenämnden för kännedom 

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 

Socialchef Camilla Andersson 

Tillförordnad skolchef Ulrika Ahrlin 
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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 2023/4 
 
Datum 16 februari 2023 

 

Delegeringsbeslut 2023-02-28 

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

Ärendebeskrivning 
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde: 

1. Ansökan - utvecklingsbidrag till kulturskolan - Kulturrådet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-02-16. 

Ansökan - utvecklingsbidrag till kulturskolan - Kulturrådet, handlingsid: Kfn 
2023.54. 

 

Kultur och fritid  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Sökande
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" 
på startsidan.

Obligatoriska bilagor
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

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

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren 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 gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du loggas ut.

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

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Så skickar du in ansökningsblanketten

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

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

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

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

Anvisningar för ansökan

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

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

Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Region

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Gustafs torg 16
Postadress, Box

Tomelilla
Postort

273 80
Postnummer

Tomelilla

* Kommun där organisationen 
har sitt säte

041718000

Telefonnummer (växel)

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

www.tomelilla.se
Webbplats

Skåne län
Län

Ange om organisationen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro 5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen är momsregistrerad Ja Nej

Britt-Marie Börjesson
Organisationens firmatecknare

Kommunchef
Firmatecknares funktion

Kontaktuppgifter för denna blankett

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

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

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

041718117
Telefonnummer till kontaktperson

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

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

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

enhetschef kultur och fritid
Befattning
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

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

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

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

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

1.1 Kommunens egna satsningar

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

1.3 Sänkning av en hög elevavgift

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

Ja Nej

4. KOMMUNENS EGNA SATSNINGAR

* 4.1 Ange antal satsningar ni söker bidrag för

1 2 3

5. SATSNING 1

bredda och utveckla kulturskolans utbud,

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

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

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

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

För att beviljas bidrag för sänkt elevavgift krävs att kommunen har genomfört kvalitetshöjande åtgärder och höjt elevavgiften så att 
den motsvarar eller överstiger den genomsnittliga elevavgiften nationellt. Det går inte att söka bidrag för att sänka elevavgiften om 
kommunen redan har mottagit statsbidrag för detta, eller om genomförda kvalitetshöjande åtgärder har finansierats med statsbidrag. 

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

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Vi vill fortsätta att utveckla vårt projekt Blåsväder, en blåsorkester- och musikverksamhet för
barn åk 2-6. Vårt syfte är att skapa ett intresse för kulturskolan i allmänhet och blåsinstrument i
synnerhet. Vi vill, med två pedagoger, möta barn i åk 2-6 på skolorna i anslutning till fritids. Vi
vill erbjuda gratis orkester, 1 h i veckan och med möjlighet att låna instrument utan kostnad.
Projektets grundtanke liknar El Sistema men ingen undervisning på skoltid utan helt i anslutning
till fritids. Samverkan sker med fritidsverksamheten på skolorna för att med hjälp av
fritidspersonal rekrytera och nå elever som annars kanske inte hittar till vår ordinarie
verksamhet. Denna samverkan vill vi förankra med detta projekt. Detta läsår har vi arbetat på
tre grundskolor i centralorten. Med ett nytt bidrag kan vi även börja arbeta med de tre skolor
som ligger på landsbygden så att alla barn i kommunen ska ha samma möjlighet och
förutsättning att få testa på blåsmusik.

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

Vi möter många barn i våra verksamheter för yngre barn. Men när de kommer upp i åldrarna
förlorar vi dessa, många ggr pga rädsla för kostnad och/eller okunskap över vad vår
verksamhet inbegriper. Många vårdnadshavare uttrycker också att deras barn ej kan delta i
aktivitet förlagd till centralorten då det utgör ett geografiskt hinder. Närhet tar bort geografiska
hinder och möjliggör för barnen att vara en del av Kulturskolan. Vi ser också att en ökad
närvaro på samtliga skolor, både i centralorten och ute i byarna ger en positiv effekt och ett ökat
elevantal till vår ordinarie verksamhet.

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

Genom att påvisa hur enkelt det är att börja spela ett instrument tror vi oss nå grupper av barn
och familjer där detta varit något abstrakt och svårt.  Genom att samverka med fritidspersonal
kan de också peppa barn som de känner men som kanske inte känner till vår verksamhet.
Genom att låta musiken genomsyra även fritidsverksamheten på skolorna når vi barn som
annars inte skulle ha sett oss som ett alternativ till annan fritidsverksamhet.

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

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Enligt Rädda barnen så lever så mycket som 34% av Tomelillas barn och unga i barnfattigdom.
Många ggr är barnen i byarna för små för att själva kunna ta sig till centralorten. Det innebär att
vissa barn inte har möjlighet att ta del av verksamheter då familjens ekonomi hindrar tillgång till
bil. Många boende i byarna är stora barnfamiljer där aktiviteter är en stor kostnad som kan vara
omöjlig att prioritera.  Genom att erbjuda gratis orkester når vi fler barn som annars inte skulle
haft möjlighet att delta.

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

Genom att arbeta ute på skolorna ute i byarna når vi barn som annars inte har möjlighet att
själva ta sig till och från centralort. Dels är barnen ofta små och bör inte åka kollektivt eller ha
lektioner under sena eftermiddagar/kvällar när vårdnadshavare har möjlighet att köra efter
arbete. Dels fungerar inte kollektivtrafiken optimalt genom alldeles för få möjligheter till resor
med buss eller tåg till och från byarna under dag och kväll.

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

Onslunda

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

Onslunda, Brösarp, Smedstorp

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

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

bredda och utveckla kulturskolans utbud,

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

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

✘ genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

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

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget.

Kommunens egna satsningar

Vi vill fortsätta vårt uppsökande arbete med den anpassade grundskolan (fd särskolan), en
grupp elever som vi upplever har svårt att ta del av kulturskolans verksamhet då det kräver
extra insatser i form av tex färdtjänst eller föräldramedverkan. Vår tanke är att anställa en
kulturpedagog som kontinuerligt kan arbeta brett och visa hela vår verksamhet. Genom att
samverka med den anpassade grundskolan och dess fritidsverksamhet samt personal kan vi
låta eleverna få ta del av vår verksamhet i deras lokaler och därigenom skapa en trygg och
kreativ plats för dessa elever att få utvecklas kreativt och få ta del av alla våra ämnen. Genom
att detta sker i anslutning till skoldagens slut behövs ingen extra färdtjänst utan kan lösas med
senare hämttider. Idag har vi en kulturpedagog som arbetar med en av våra skolor i kommunen
men vår vilja är att utöka så vi når samtliga barn inom den anpassade grundskolan i Tomelilla.

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

Det mesta av vår ordinarie verksamhet går att anpassa efter olika typer av funktionsvariationer.
Men vi upplever att många vårdnadshavare inte alltid vet om att detta är möjligt. Många
vårdnadshavare uttrycker också ett behov av att kunna ge deras barn möjlighet att delta i
kulturskolans verksamhet men att det heller inte alltid är möjligt då de behöver anpassa sig
efter tex färdtjänst. Vi upplever också att en del barn med funktionsvariationer inte alltid känner
sig trygga och behöver mindre grupper och ibland specialanpassade grupper och lokaler. Vi
upplever att när vi har samarbetat med den anpassade grundskolan har vi nått elever som
annars inte anser sig haft möjlighet att delta i vår ordinarie verksamhet. Vi ser att elevers stora
behov av att uttrycka sig kreativt och kulturellt har, genom den uppsökande verksamheten, blivit
tillmötesgått och både vi, personal och vårdnadshavare ser vinsten, lyckan och utvecklingen
hos många av eleverna. Detta vill vi värna om och fördjupa.

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

6. SATSNING 2
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Genom att samverka med personal, skola och färdtjänst har vi möjlighet att ge dessa elever en
chans att delta på deras villkor i lokaler som är anpassade och dessutom trygga för eleverna.
Genom att skapa detta trygga forum på elevernas villkor överskrider vi ett hinder som tidigare
varit ett problem för många av dessa barn och vårdnadshavare.

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

Kommunens egna satsningar

Vi kommer att fördjupa och förankra vår samarbeta med personalen på den anpassade
grundskolan i kommunen. Genom att arbeta med redan befintliga grupper inom den anpassade
grundskolan når vi dessa elever som vi annars har svårt att nå. Vi har också möjlighet att,
tillsammans med den ordinarie personalen, skapa en trygg plats för dessa elever, vilket är
något som är oerhört viktigt i detta arbete.

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

26



8/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Allt vårt arbete inom kulturskolan i Tomelilla genomsyras av elevinflytande och detta har vi med
oss i allt. Vi arbetar helt utifrån Barnkonventionen och har precis påbörjat ett arbete med att
kontinuerligt arbeta med Barnkonsekvensanalys så att barnens röst får höras. Att få medvetet
styra och vara delaktig i tex val av repertoar är viktigt för  oss och ngt vi arbetar med med alla
våra elever. En tanke vad gäller orkestern är att eleverna ska bilda en repertoargrupp där deras
önskemål ska styra innehåll i samråd med pedagogerna.  På den anpassade grundskolan
kommer eleverna också vara med och påverka innehåll och upplägg. De kommer få ta del av
alla våra ämnen och sedan få välja hur de vill fördjupa sig.  Alla eventuella
redovisningar/konserter/föreställningar kommer att planeras tillsammans med elever och
repertoargrupp, både i orkesterverksamheten och på den anpassade grundskolan.

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

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

På sikt vill vi stärka ämnena träblås och bleckblås i vår verksamhet. Genom att erbjuda gratis
kurser kan vi samarbeta ännu mer fördjupat med fritidsverksamheten på skolorna då de kan
hjälpa till och rekrytera elever som de tror passar vår verksamhet men som inte tidigare haft en
naturlig ingång till oss. I det arbete vi genomfört detta läsår har vi redan nu sett ett ökande
intresse för just våra blåsintrument av elever som prövat på och nu vill fortsätta individuellt. Vi
vill också utveckla vår orkesterverksamhet som tyvärr fick gå på sparlåga under pandemin då vi
inte fick blanda barn från olika skolor i våra grupper. Detta har efterfrågats av elever och
vårdnadshavare. Genom att också utöka vår närvaro på skolorna så ser vi att vi får bättre och
närmare relationer med eleverna. Vi blir igenkända och eleverna ser oss som en naturlig del av
skolans trygga plats. Det stärker vårt arbete och vi ser ett ökat intresse genom fler anmälningar
till våra ordinarie kurser.

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

Kommunens egna satsningar
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ekonomisk kalkyl

11. FINANSIERING

767.000* Söker bidrag från Kulturrådet för kommunens egna satsningar

12. KOSTNADER

767.000* Summa

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

SEK

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning 466.000

Instrument* Inköp av instrument och 
annan utrustning 40.000

* Lokaler 0

* Övrigt 0

516.000* Summa

10.000Resor till byarna* Övriga löner och arvoden

* Övrigt 0

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

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för att 
genomföra undervisning

Resor till byarna* Övriga löner och arvoden

Material* Inköp av instrument och 
annan utrustning

233.000
SEK

8.000

10.000

* Lokaler 0

* Övrigt 0

* Övrigt 0

251.000* Summa
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17/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

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

Ekonomisk kalkyl

767.000* Summa kommunens egna satsningar
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18/18A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation enligt registreringsbevis 

13. Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken) 

Övrigt

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

Fält markerade med * är obligatoriska

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

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

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas
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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 2023/3 
 
Datum 13 februari 2023 

 

Anmälningsärenden 2023-02-28 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar inkomna anmälningsärenden enligt följande: 
 

1. Beslut - Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023 

2. Beslut - Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026 

3. Beslut - Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 
2025–2026 

4. Redovisning utvecklingsstöd - Boll och Lek - Onslunda IF 

5. Inbjudan till kulturpolitiskt toppmöte 20–21 juni 2023 

6. Beslut - Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023 

7. Revisionsplan med riskanalys 2023 för Tomelilla kommun_förkortad version 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-02-13. 

Beslut - Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, handlingsid: Kfn 2023.48. 

Beslut - Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026, handlingsid: 
Kfn 2023.49. 

Beslut - Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025–
2026, handlingsid: Kfn 2023.50. 
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2 (2) 

Inbjudan till kulturpolitiskt toppmöte 20–21 juni 2023, handlingsid: Kfn 2023.63. 

Beslut - Rev § 11/2023 Riskanalys och revisionsplan 2023, handlingsid: Kfn 2023.65. 

Revisionsplan med riskanalys 2023 för Tomelilla kommun_förkortad version, 
handlingsid: Kfn 2023.66. 

 

Kultur och fritid  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 6 Dnr KS 2021/212 

Budgetkompletteringar budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

Ärendebeskrivning 
På grund av den fortsatt negativa ekonomiska utvecklingen, samt Tomelilla 
kommuns historiska finansiering av Kommunstyrelsen där främst politiska beslut om 
satsningar, samt facklig verksamhet inte avspeglats i kommunledningskontorets 
budgetvolym utan istället årligen skjutits till från ett centralt finansieringskonto, 
föreslås några omfördelningar inom den totala ramen för 2023 års budget. Syftet 
äratt öka transparensen och tydligheten kring de faktiska kostnaderna och volymerna  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 

för de olika verksamheterna, underlätta styrningen, samt förenkla administration och 
kostnadshantering internt, och vid samverkan med andra kommuner.   

Det första förslaget innebär att omfördela medel för höjningen av 
personalomkostnadspålägget (PO) till 42,75%, från en nivå om 40,40% som 
ramfördelningen i budgetbeslutet som togs i november 2022 utgick ifrån. Medel för 
det förhöjda PO:t var vid tillfället för budgetbeslutet budgeterat på ett centralt 
finansieringskonto, varifrån omfördelningen görs i det fall beslut fattas enligt förslag. 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 kr för 
skola och förskola vilket hanteras inom befintlig ram. Valnämnden, Revisionen, samt 
Kommunfullmäktige exkluderas i förslaget till omfördelning.  

Den andra omfördelningen som föreslås är en omfördelning från det centrala 
finanseringskontot till Kommunstyrelsen om 4132 tkr. Dessa medel, där 
kommundirektörens utvecklingsmedel samt facklig verksamhet utgör de största 
posterna, är sedan tidigare beslutade och har historiskt utgjort en del av 
kommunledningskontorets kostnadsvolym utan att det synliggjorts i den faktiska 
internbudgeten. 

Två redan genomförda förflyttningar av verksamheter mellan nämnder förutsätter 
dessutom överflyttning av budget mellan dessa verksamheter då budgeten ska 
hanteras där verksamheten utförs.  

- Plan-, och exploateringsverksamheten är organisatorisk förflyttad från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen/Tillväxt & Utveckling. 
Budgeten om 2335 tkr föreslås därför omfördelas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen.  

- Ledning och planering samt vissa inköp av material för städverksamheten är 
organisatoriskt förflyttad från Kommunstyrelsen/Ekonomienheten till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten om 466 tkr föreslås därför omfördelas 
från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Besluten innebär inga ekonomiska konsekvenser då omfördelningarna sker inom den 
totala ekonomiska ramen för budget 2023.  

Barnperspektivet 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 för 
Barn- och Utbildningsverksamheten vilket ger lika förutsättningar för skolor och 
förskolor oavsett driftsform. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 6 forts. 

Miljöperspektivet 
Föreslagna omfördelningar har inga effekter för miljöperspektivet.  

Uppföljning 
Enligt ekonomiårets sedvanliga uppföljningstillfällen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Byggnadsnämnden 
- Kultur & Fritidsnämnden 
- Vård- och Omsorgsnämnden 
- Familjenämnden 
- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2023, handlingsid: Ks 2023.176. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 6 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 6/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Samtliga nämnder 

Samtliga verksamhetschefer  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 7 Dnr KS 2022/154 

Tidplan för budget 2024 med plan för 
2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- och nulägesanalys, 11 januari 2023 13.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? 

Nulägesanalysen för kommunen redovisas. Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna 
från kommunfullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och 
byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 

 

Fastställande av budgetförutsättningar, 25 januari 2023 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2024–2026 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare formuleras eventuella remissfrågor 
och vid behov förslag till justerade ägardirektiv. 

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2023 års budget, det vill säga en redovisning av de utmaningar och möjligheter 
man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. 

 

Årsredovisningen för 2022 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 29 mars 2023 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 29 mars 2023 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, Österlen Vatten AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

 

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 11 april 2023 
Nämnderna ska lämna sina yttranden samt förslag till mål, taxor och avgifter till 
kommunstyrelsen senast den 11 april 2023. I svaren ska investeringsbehoven 
redovisas. 

 

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2022, 12 april 2023 
 
Budgetberedningen, 26 april 2023 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden. Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 

 

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
april 2023 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material. 

 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 17 
maj 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2024 med plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter 
och taxor. 

 

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 26 
maj 2023 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 31 maj 2023 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2024 med 
plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter och taxor. 

 

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL 
§ 11, 9 juni 2023 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

 

Kommunfullmäktige 19 juni 2023 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2024 med plan 2025–2026, fastställer 
skattesats för 2024 samt beslutar om taxor och avgifter för kommande år. 

 

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2023. 
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndmål. Återredovisning från nämnderna ska ske 
till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella revideringar 
som föranleds av förändringar i skatte- och statsbidragsprognoser ska kommuniceras 
till budgetberedningen. 

 

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 4 oktober 2023. 
(Observera att detta handlar enbart om revideringar som föranletts av större och 
principiella förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.) 

 

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 18 oktober november 2023 
 
Kommunfullmäktige, 6 november 2023 
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Uppföljning 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2022, handlingsid: Ks 2022.3493. 

Tidigare behandling 
Ksau § 176/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

 

Ks § 141/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

Ksau § 205/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 8 Dnr KS 2022/154 

Planeringsförutsättningar för budget 
2024 med plan för 2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska partigruppen (Roger Persson, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen.  

Budgeten för år 2024 och plan 2025-2026 behandlas i kommunfullmäktige den 19 
juni 2023 och därför ska nämnderna lämna sina remissyttranden senast den 11 april 
2023. Dessa yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan 
nämnderna och budgetberedningen. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos enligt cirkulär 
22:57 från 221227. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska förutsättningarna under planperioden innebär en kraftig försämring 
gentemot tidigare år. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större där 
de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler. Sammantaget för perioden beräknas 
skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal 
verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden.  

Barnperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån barnperspektivet. I detta läge i  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 

budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Miljöperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån miljöperspektivet. I detta läge i 
budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och utgör ett underlag för nämndernas, och budgetberedningens 
arbete inför beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2023, handlingsid: Ks 2023.179. 

Planeringsförutsättningar 2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98. 

Tidigare behandling 
Ksau § 9/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström  
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KULTURPOLITISKT 
TOPPMÖTE 20 - 21 JUNI
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ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR 
ETT STARKT KULTURSVERIGE

För allra första gången arrangeras ett sydsvenskt kulturpolitiskt toppmöte. 
Initiativtagare och arrangör är Regionsamverkan Sydsverige, en ideell 
förening som samlar Sveriges sex sydligaste regioner och 26 % av Sveriges 
befolkning.

Under två spännande dagar möts både nya och mer etablerade 
kulturpolitiker från Sydsveriges 77 kommuner och sex regioner för 
föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring kulturpolitik – allt på 
natursköna Hotell Tylösand i Halmstad.

Tillsammans lyfter vi upp kulturfrågorna på agendan och skapar ett 
dynamiskt och öppet Sydsverige med internationell lyskraft, ett gränslöst 
Sydsverige tillgängligt för alla.

Målgrupp: Sydsveriges kommuner och regioners 
kulturansvariga presidium och deras ansvariga 
tjänsteperson.

Tid: Den 20 juni kl. 10.00 – 21 juni kl. 13.30.

Plats: Hotell Tylösand, Tylöhusvägen 28, Halmstad.

Pris: 1 850 kr exkl. moms, då ingår boende, två luncher, 
middag samt tillgång till spaanläggning.

Anmälan: senast 5 maj, via denna länk.

Nyfiken på Regionsamverkan Sydsverige? Se en film om samarbetet här (länk)

För frågor om toppmötet – kontakta emelie.x.johansson@regionhalland.se
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PROGRAM 20 JUNI

Kaffe och registrering

Regionsamverkan Sydsverige hälsar välkommen
Mikaela Waltersson (M), Regionsamverkan Sydsveriges styrelse

Introduktion till toppmötet
Karin Wettermark Jonsson, Region Halland och Magnus Jonsson, Region 
Jönköpings län

Konsten och kulturens betydelse för Sverige
Parisa Liljestrand (M), kulturminister

Vad vill Sverige med kulturpolitiken?
Mats Granér, direktör Myndigheten för kulturanalys

Kulturpolitiken – ett samarbete mellan stat, region och kommun
Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet

Sveriges kommuner och regioners roll på kulturområdet
Louise Andersson och förtroendevald, Sveriges kommuner och regioner

Verkstad – konkreta exempel på samarbete mellan kommun och region
Scensommar Kronoberg – Thomas Ekelius, Växjö kommun och Anna-Karin 
Axelsson, Region Kronoberg
Språkstart Halland – Åsa Engberg, Hylte kommun och Maria Ehde 
Andersson, Region Halland
Noder i Blekinge – Maria Sköldqvist, Karlshamns kommun och Malena 
Sandgren, Region Blekinge

Kulturutskottet reflekterar
Fredrik Sjögren (L), Region Skåne
Billy Åkerström (KD), Region Blekinge
Representant från Region Jönköpings län

Möjlighet till guidad visning på galleri Tres Hombres Art 

Middag med kulturinslag
Mia Carlsson, Region Kalmar län introducerar programmet
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PROGRAM 21 JUNI

Konstnärlig frihet och kulturskaparnas villkor
Mika Romanus, direktör och Pernilla Högström, avdelningschef 
avdelningen för stipendier och internationella program Konstnärsnämnden

Armlängds avstånd – ett samtal mellan kulturpolitiker
Smail Habul (M), Region Skåne
Ivar Wenster (S), tidigare Region Blekinge
Lena Språng (C), Varbergs kommun
Simon Bring (SD), Region Kronoberg
Ytterligare deltagare tillkommer!
Susanna Dahlberg, VD Riksteatern modererar

Regionsamverkan Sydsverige utvecklar kulturen 
Hanna Schölander (L), ordförande Regionsamverkan Sydsveriges 
kulturutskott, Malena Sandgren, Region Blekinge och Maria Tsakiris, 
Region Skåne

Kulturutskottet reflekterar
Hanna Schölander (L), Region Halland
Marcus Walldén (M), Region Kronoberg
Malin Anell (S), Region Kalmar län

Avslutande lunch

55



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 11 Dnr REV 2023/6 

Riskanalys och revisionsplan 2023 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av delårsbokslut 
och årsbokslut för 2023. granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
granskning av privata utförare, granskning av LSS-verksamheten samt 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att genomföra granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut för 2023, granskning av LSS-verksamheten och 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar enligt 
projektbeskrivningarna. Beslut om ytterligare granskningar 2023 kommer 
fattas senare. 

- Att ge nämndsekreterare Olof Hammar i uppdrag att bjuda in vård och 
omsorgsnämndens presidium och ledande tjänstepersoner till revisorerna 
tisdagen den 9 maj kl 09.15 för genomgång av vård och omsorgsnämndens 
uppföljning av avtal med privata utförare. Nämndsekreteraren får också i 
uppdrag att snarast delge revisorerna kommunens avtal med Förenade Care 
AB, vård och omsorgsnämndens planer för uppföljning av avtalen, 
nämndens genomförda uppföljning av avtalen och samtlig dokumentation 
från Förenade Care AB som nämnden följt upp. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förkortad version av 
revisionsplanen och skicka den tillsammans med dagens beslut för kännedom 
till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas 
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2023 samt vad 
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av 
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som 
genomförts 2022 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser 
som därefter utarbetats för de samma. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Revisorerna genomförde första riskanalysen för 2023 den 17 januari 2023 och 
beslutade att ge KPMG AB i uppdrag att till sammanträdet 14 februari 2023 utarbeta 
ett förslag till revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2023.  

Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade 
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde. På 
grund av minskad budget och ökade kostnader 2023 kan endast ett fåtal fördjupade 
granskningar genomföras under 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Revisorerna fastställde den 17 januari 2023 sin budget för 2023. Revisorerna 
beslutade då att minska budgeten för konsulttjänster från 998 tkr 2022 till 726 tkr för 
2023. Samtidigt kommer kostnaderna för granskning av delårsbokslut och årsbokslut 
öka kraftigt till minst 200 tkr (ev kostnader överstigande 200 tkr kommer dock 
faktureras kommunstyrelsen enligt projektbeskrivningen). Den fasta 
månadskostnaden för bland annat KPMGs administration och medverkan på 
sammanträden uppgår till 20 tkr i månaden och betalas 11 månader vilket innebär 
220 tkr kr för helåret. Det innebär att dessa kostnader kommer uppgå till 420 tkr. 
Därmed återstår 306 tkr till fördjupad granskning.  

I projektbeskrivningarna framgår vad respektive granskning kommer kosta om den 
genomförs. 

Granskning av årsredovisning och delårsbokslut: 200 tkr  

Systematiskt kvalitetsarbete (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Externa utförare (vård och omsorgsnämnden): 98 tkr 

LSS verksamheten (vård och omsorgsnämnden): 110 tkr 

Uppföljning granskningar 2021: 70 tkr 

Dagens beslut gällande granskning av årsredovisning och delårsbokslut, granskning 
av LSS verksamheten samt uppföljning av 2021-års granskningar kommer belasta 
revisorernas budget med 380 tkr, varav 180 tkr den del av totalt 306 tkr som avsatts 
till fördjupade granskningar.  

Beslutet gällande formerna för granskning av vård och omsorgsnämndens avtal med 
privata utförare kommer inte innebära extra kostnader som belastar revisorernas 
budget. Däremot kommer vård och omsorgsnämndens drabbas av extra kostnader 
för arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst och huvudsakligen kansliet 
men även vård och omsorgsverksamheten av extra arbetsinsatser. 

  

57



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Det finns fler områden med hög risk enligt revisionsplanen men om granskningarna 
som berör vård och omsorgsnämnden fastställd kommer det inte finnas 
budgetutrymme för fördjupade granskningar av kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd under 2023. 

Revisorerna bör också betänka att det under 2023 kan komma inbjudan från Region 
Skåne att medverka i regiongemensam granskning till rabatterat pris som de senaste 
tre åren. Om man avser att delta i en eventuell sådan 2023 bör åtminstone 30 tkr för 
konsulttjänster avsättas för ändamålet. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att anta revisionsplan för 2023. 

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av delårsbokslut 
och årsbokslut för 2023. granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
granskning av privata utförare, granskning av LSS-verksamheten samt 
uppföljningsgranskning gällande 2021-års fördjupade granskningar. 

- Att inom befintligt budgetutrymme fastställa vilka fördjupade granskningar 
som ska genomföras och när. 

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förkortad version av 
revisionsplanen alternativt att skicka revisionsplanen som antas på dagens 
sammanträde för kännedom till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
byggnadsnämnden, sydöstra Skånes överförmyndarnämnd, kultur- och 
fritidsnämnden samt valnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2023-02-07, handlingsid: Rev 
2023.39 

SLUTLIG_Riskanalys och revisionsplan Tomelilla 2023, handlingsid: Rev 2023.51 

Minnesanteckningar GG_2022_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.48 

Projektplan Granskning av delårsbokslut och årsbokslut 2023_Tomelilla, handlingsid: 
Rev 2023.55 

  

58



 

 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

SLUTLIG_Projektplan LSS-verksamheten_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.53 

SLUTLIG_projektplan_Uppföljningsgranskning 2021, handlingsid: Rev 2023.54 

UTKAST_projektplan Systematiskt kvalitetsarbete ÄO – Tomelilla, handlingsid: Rev 
2023.56 

UTKAST_Projektplan externa utförare_Tomelilla, handlingsid: Rev 2023.57 

SLUTLIG RoV 2023 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: 
Rev 2023.52 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2023-01-17 (Rev § 3/2023) Riskanalys och revisionsplan 2023 
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG i uppdrag 
att till nästa sammanträde utarbeta projektbeskrivningar gällande uppföljning av 
fördjupade granskningar utförda 2021 samt tre granskningar riktade mot vård och 
omsorgsnämnden gällande uppföljning av privata utförare, systematiskt 
kvalitetsarbete och LSS-verksamheten. 

Revisorerna beslutar att ge KPMG AB i uppdrag att på nästa sammanträde 
presentera förslag till slutlig revisionsplan för 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att revisorerna på dagens sammanträde beslutar 
genomföra granskning av årsredovisning och delårsbokslut, granskning av LSS-
verksamheten samt uppföljning av 20221-års fördjupade granskningar enligt KPMGs 
projektbeskrivningar.  

Ulla-Christina Lindberg yrkar vidare på att revisorerna ger nämndsekreterare Olof 
Hammar i uppdrag att bjuda in vård och omsorgsnämndens presidium och ledande 
tjänstepersoner till revisorernas sammanträde den 9 maj kl 09.15 för granskning av 
nämndens uppföljning av avtal med privata utförare. Nämndsekreteraren ges också i 
uppdrag att snarast delge revisorerna kommunens avtal med Förenade Care AB, vård 
och omsorgsnämndens planer för uppföljning av avtalen, nämndens genomförda 
uppföljning av avtalen och samtlig dokumentation från Förenade Care AB som 
nämnden följt upp. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 11 forts 

Slutligen yrkar Ulla-Christina Lindberg på att revisorerna ger KPMG i uppdrag att 
utarbeta en förkortad version av revisionsplanen och att skicka den till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder för kännedom 
tillsammans med dagens beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Linbergs yrkanden. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktige för att skapa informationsärende 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 

Valnämnden 
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll

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

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

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

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

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

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad 
i fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna 
har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar 
m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer och 
yrkesrevisorer i kommunens företag, revisorer i kommunalförbund och 
finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har betydelse 
för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. hela den 
kommunala verksamheten.

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

1.Inledning
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I enlighet med vad som framgår av ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet” så är det revisorerna som ansvarar för risk- och 
väsentlighetsbedömningen. Med stöd av denna analys avgör revisorerna vad 
granskningsarbetet ska inriktas mot. Riskanalysen och prioriteringarna syftar 
även till att minimera revisorernas risk att göra felaktiga uttalanden i 
revisionsberättelsen. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har definierat risk enligt följande: ”En 
risk är en oönskad händelse som vi kan bedöma sannolikheten för att den ska 
inträffa. En risk är också en handling/brist på handling av styrelse eller nämnd 
som påverkar kommunen/invånarna/personalen negativt”. SKR använder 
vidare begreppet väsentlighet som ”värdet av en identifierad risk”. Dessa 
definitioner är utgångspunkten för revisorernas analys.

Syftet med riskanalysen är således att identifiera de största riskerna som finns 
inom verksamheter, funktioner och processer i kommuner. Olika perspektiv 
kan också anläggas så som hållbarhet, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Granskningen riktas mot väsentliga områden med högre risk utifrån 
perspektiven styrning, kontroll, effektivitet och kvalitet. 

Riskinventering

För att revisorerna ska kunna genomföra en riskvärdering av händelser som 
kan påverka, hindra eller hota måluppfyllelsen inom den kommunala 
verksamheten är det av vikt att en riskinventering genomförs. 

Inventeringen innefattar såväl interna som externa faktorer såsom 
omvärldsförändringar, väsentliga händelser inom kommunen, intern kontroll, 
samverkan med närliggande kommuner/regioner, resultatet av tidigare års 
fördjupade granskningar inklusive granskning av årsbokslut och delårsbokslut 
samt övergripande finansiell analys. Omnämnda faktorer tar sin utgångspunkt 
i fullmäktiges mål. 

Inventeringen tar även hänsyn till nationella trender och förändrad 
lagstiftning. Med hjälp av offentlig statistik identifieras områden där 
kommunen avviker negativt i jämförelse med liknande kommuner, 
länet och riket.

Utifrån riskinventeringen, annan kunskapsinhämtning och 
information från förtroendevalda och tjänstepersoner, bedömer 
därefter de förtroendevalda revisorerna identifierade risker utifrån 
sannolikheten att de inträffar och vilken konsekvens de får. Värdering 
av sannolikhet utgår bland annat från bedömning av kvaliteten i 
styrelsens och nämndernas egen omvärldsbevakning, riskanalys och 
interna styrning och kontroll. 

Riskinventeringen är ett stöd i arbetet med att planera framtida 
revisionsinsatser och på vilket sätt granskning ska ske av identifierade 
områden. Revisorernas ställningstagande sammanställs sedan i en 
revisionsplan. 

Syftet med riskanalysen
1.Inledning
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2.Revisionsplan 2023
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Granskningar Ansvarig nämnd

Uppföljning av 2021 års granskningar Urval av nämnder

Granskning av LSS-verksamheten Vård- och omsorgsnämnden

Revisionsaktivitet Ansvarig nämnd

Grundläggande granskning och dialogmöten med 
nämnder och styrelse, HT 2023

Samtliga nämnder och styrelse

Lekmannarevision, dialogmöten med bolagen, ev. 
fördjupad granskning

Kommunens bolag

Övriga granskningar och revisionsaktiviteter

Fördjupade granskningar

Planerade revisionsaktiviteter
2. Revisionsplan

Detta är en preliminär planering av revisorerna. Granskningar och aktiviteter kan tillkomma och justeras utifrån förändrad 
riskanalys under året.
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