
   
Tomelilla kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Tisdagen den 28 mars 2023 kl. 14.00 
  
Plats: Jazzarkivet, kulturhuset i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare och tidpunkt för justering   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 2023-03-28 2023/2 2 
4 Remissyttrande - mål och budget 2024 med plan för 

2025–2026 
2023/13 3 - 15 

5 Verksamhetsberättelse 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/35 16 - 28 

6 Ansökan - Arrangemangsstöd - Vårvandring i 
Fyledalen - Övraby-Nedraby Byalag 

2023/11 29 - 34 

7 Ansökan - Utvecklingsstöd - Utveckling av 
parabreddverksamhet - Tomelilla Allmänna 
Idrottssällskap 

2023/11 35 - 39 

8 Ansökan - Arrangemangsstöd - Riobiografen 
Tomelilla - Tomelilla-Brösarps Biografförening 

2023/11 40 - 45 

9 Delegeringsbeslut 2023-03-28 2023/4 46 - 48 
 
 
 
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 7 mars 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
03-28 

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 Jenny Hellberg från RF/SISU 
Presentation av kommunrapport - Tomelilla 
 
Information från enhetschef Ingela Dejenfelt 
Presentation av badverksamheten i Tomelilla kommun 
 
Information från ordförande Bitte Müller-Hansen (C)  
Invigning AIR 11 april 2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-03-07. 

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 2023/13 
 
Datum 31 januari 2023 

 

Remissyttrande mål och budget 2024 
med plan för 2025–2026 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens budgetremiss, 
inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2024–2026, 
i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2023.111. 

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta mål för 2024 i enlighet med förvaltningens 
förslag i remissyttrandet.  

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och 
avgifter för 2024 i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2023.112. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2023 (Ks § 8/2023) fastställa 
planeringsförutsättningarna för mål och budget 2024–2026 samt remittera 
förutsättningarna till nämnderna för yttrande. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2024–2026. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2023. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 
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2 (2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen. 

 

Barnperspektivet 
En del av de utmaningar som beskrivs har direkt påverkan på barn och ungdomar. 
Tidiga kultur- och fritidsupplevelser kommer att lägga grunden för kommande 
efterfrågan av kultur och fritid senare i livet.  

 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

 

Uppföljning 
När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande rutiner 
för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och avgifter 
revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte när dom väl 
fastställts av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2023-01-31. 

Remissyttrande mål och budget 2024 med plan för 2025–2026, handlingsid: Kfn 
2023.111. 

Förslag till taxor och avgifter 2024, handlingsid: Kfn 2023.112. 

Protokoll MBL-förhandling enligt § 11 - Kultur- och fritidsnämnden (2023-03-21), 
handlingsid: Kfn 2023.113. 

 

Kultur och fritid  

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Förvaltningens yttrande 
 
Nämndens ansvarsområde  
Enligt reglementet ska kultur- och fritidsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom kultur, fritid samt 
bibliotek och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden. 

Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående: 

• Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur- och fritidsverksamhet, 
samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 

• Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska 
byggnader, anläggningar och anordningar. 

• Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kultur-, biblioteks- och 
fritidsverksamhet. 

• Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet, teater, musik, dans, 
konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott med mera). 

• Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag fördela bidrag till 
föreningar, organisationer och enskilda. 

Kultur- och fritidsnämnden ska också: 

• Svara för information om sin verksamhet. 
• Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen. 
• Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen. 
• Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper. 
• Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till fritidsverksamhet; lek, idrott, kultur 

med mera. 
• Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning. 
• Utveckla kommunens fritidsgård. 
• Ansvara för och utveckla all verksamhet på Österlenbadet och kommunens friluftsbad. 
• Utveckla kommunens kulturskola. 
• Anordna Tomelilla marknader. 
• Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris, idrottspris och föreningsledarpris. 
• Svara för ärenden enligt lotterilagen. 
• Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde. 

 
Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal  
Nämndens ekonomi är delvis ansträngd. Medborgare och föreningar förväntar sig att verksamheten ska vara 
på samma nivå som tidigare. Föreningar påverkas av prisökningar på till exempel el.  

Kultur och fritidsverksamhet är till största delen inte lagstyrd. Det innebär att detta är plustjänster för 
medborgarna. Trots det är både kultur- och fritidsverksamheten viktiga inslag i ett demokratiskt samhälle 
och det är en verksamhet som bidrar till livskvalitet på en geografisk yta för såväl unga och medelålders som 
äldre. Under pandemin var det många som drabbades genom att exempelvis bibliotek stängdes eller 
fritidsgården enbart hade uteaktiviteter.  

Nämndens och förvaltningens arbete handlar om att till stor del stödja föreningsverksamheten. Kommunen 
har inget ansvar för arbetet som bedrivs i föreningarna, utan stödet från kommunen är det bidrag som 
föreningar kan ansöka om. Det är även de priser som nämnden årligen delar ut för att uppmärksamma 
antingen enskilda föreningsledare, idrottare och kulturutövare eller föreningar som bidrar till en bra 
verksamhet. 

Utbudet i våra kommunala verksamheter bör återspegla vad invånarna önskar. Utmaningarna är att 
säkerställa kompetensen inom verksamheten. Barnkonventionen som blev lag under 2020 kräver ett större 
fokus på barns och ungas inflytande och delaktighet på både verksamhet och lokaler. 

När fler personer upptäcker att de kan lära sig spela instrument via Youtube eller andra digitala tjänster 
måste kulturskolan fundera på hur de ska kunna attrahera barn och ungdomar att komma till sin 
verksamhet. 
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Arbetet med digitalisering fortsätter. Genom att utöka andelen e-tjänster inom biblioteksverksamheten, och 
när efterfrågan ökar behöver verksamheten se över fördelningen av resurser för att kunna möta efterfrågan. 
Biblioteket har fortsatt ett stort ansvar att både erbjuda tekniken och att tillgängliggöra denna för våra 
användare. Kompetensutveckling krävs för att personalen ska känna sig trygga att hantera den digitala 
utvecklingen. 

Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering inom projektet 
”Stärkta bibliotek”. 

Rekrytering av högkvalitativa konstnärer, som ansöker samt är villiga att ställa ut, är beroende av att 
konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för utställningar och för konstnärers 
medverkan. Under kommande år måste därför ersättningsnivåerna justeras uppåt för att konsthallen inte ska 
halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att bibehålla sitt goda rykte. 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 och 2022 finns det ett antal områden där vi som kommun har 
ett mer avvikande resultat än riket i övrigt. Det handlar bland annat om att medborgare i Tomelilla är mer 
kritiska till hur vi arbetar med att främja det lokala kulturlivet än vad man kan se i övriga riket. Sen finns det 
andra frågor, men det är relativt få skillnader mellan våra medborgare och det som framkommit i andra 
kommuner. Det kan handla om positiva uppfattningar, men också negativa uppfattningar. Det kan också 
handla om öppettider på sporthallen eller Österlenbadets öppettider. Det råder brist på lokaler till 
föreningar i nästan samtliga kommuner. Trots det finns det kommunala lokaler som inte nyttjas i tillräcklig 
utsträckning. Många gånger har föreningar behov av lokaler under arbetstid eller behov av lokaler för 
exempelvis idrott och då är våra sporthallar inte tillräckliga för att kunna tillgodose alla. 

En annan viktig utmaning inom biblioteksområdet är att främja läsandet bland barn och ungdomar. Barns 
läsvanor har ändrats från böcker/serietidningar till digitala medier. Oavsett vilket media som används är det 
viktigt att läsandet uppmuntras och att källkritik uppmärksammas. Här har biblioteken och skolan en viktig 
roll att fylla. Kommunen och civilsamhället, men kanske också privata näringslivet, bör uppmuntra och 
stimulera läsandet och främja exempelvis ”en läsandets dag” i kommunen precis som det finns barnens dag 
eller liknande. Verksamheten måste uppmuntra allt läsande, oavsett vad vi anser är bra litteratur eller inte. 
Många pojkar som inte brukar läsa böcker annars läste exempelvis boken om Zlatan när den kom ut. 

En utmaning när det gäller Barnkonventionen, som blev lag i Sverige 1 januari 2020, är att det krävs ett 
större fokus på barns och ungas inflytande på både verksamhet och lokaler. Däremot är det svårt att 
inhämta brett underlag från barn och unga. En fortlöpande översyn av barns möjlighet till delaktighet i våra 
verksamheter måste ske. En större involvering av kommunens ungdomsråd är önskvärt. 

Andra utmaningar är hur ska kulturskolan möta utbudet av digitala tjänster som gör att alla kan lära sig spela 
instrument utan att nyttja kulturskolans traditionella musikutbildning. 

De underrepresenterade måste vara i fokus. Det kan handla om pojkar i kulturskolan, tonåringar i kulturen, 
barn och ungdomar med funktionsvariation eller barn och ungdomar med utländsk härkomst. Dessa 
grupper återfinns inte i lika hög grad i verksamheten som hade varit önskvärt och där måste verksamheten 
fundera på varför och hitta förslag på lösningar eftersom verksamheten är öppen för alla.  

En sista utmaning är - fritidsgården ska finnas på en plats där trygghet och identifikation och utsuddande av 
olika markörer möjliggör en gemenskap över ålder. Fritidsgårdens personal måste balansera mellan 
vuxenauktoritet och barn- och ungdomsperspektivet. För att kunna hitta på nya idéer krävs 
uppfinningsförmåga och resurser för att kunna förverkliga det.  

Sammanfattningsvis är utmaningarna följande: 

• Fortsätta lyssna och leda på vad medborgarna efterfrågar för tjänster och varor 

• Främja läsandet bland barn och ungdomar 

• Nyttja digitalisering inom kulturen 

• Fånga de underrepresenterade grupperna 

• Balansera vuxen- och barnperspektivet inom fritidsgårdsverksamheten 

• Bibehålla vår konsthalls goda rykte 
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Följande nyckeltal kommer att användas. Något enstaka nyckeltal kan senare användas som mätetal till 
målen. 

 

Nyckeltal/mätare 2020 2021 2022 

Pojkar i kulturskolan, 6–19 år, andel (%) 
(kolada) 

37 37 
 

Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. 
bokklubbar, författarbesök, sagostunder, 
utbildning), andel (%) 
(medborgarundersökning) 

 
81,4 % 80,9 % 

Kommunens arbete för att öka toleransen 
för människors olikheter fungerar bra, 
andel (%) (medborgarundersökning) 

 
19,6 % 19,9 % 

Beslut som fattas i kommunen upplevs 
vara transparenta, andel (%) 
(medborgarundersökning) 

 
16,9 % 19,2 % 

 
Konsekvenser på kort och lång sikt  
 
Nästan samtliga utmaningar är långsiktiga aktiviteter och kanske långsiktiga mål. På kort sikt gäller 
konsolidering av verksamheten, men långsiktigt kommer det troligtvis att krävas resurstillskott om 
kommunen ska kunna utveckla verksamheten även inom detta område. 
 
Nämndens sätt att möta utmaningen 
 
Vissa av utmaningarna kan vara föremål för omprioriteringar, medan andra kräver mer ekonomiska resurser 
eller ökad kompetens i verksamheten. 
 
Taxor och avgifter  
 
Förvaltningen föreslår att taxor och avgifter räknas upp enligt bilaga 1. En avgift som dock föreslås ändras 
mer än KPI är badkalas/barnkalas där kostnaderna inte täcker avgiften pga ökade livsmedelspriser. Därför 
höjs den 2024 och därefter kommer den att räknas upp med KPI fr o m 2025. 
 
Demografiska effekter på verksamheten  
 
Någon demografisk effekt finns inte. 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet  
 
Nästan samtliga utmaningar är kopplade till barn och ungdomar. Ett bättre fokus och möjligheter att arbeta 
med utmaningarna kommer att ha positiva effekter för barn och unga. 
 
Budgetyttrandets påverkan på miljöperspektivet  
 
Någon påverkan på miljöperspektivet kan förvaltningen inte förutse. 
 
 
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning  
 

• Göra nämndens verksamhet mer känd bland medborgarna 

 
 
Nämndens förslag till nämndmål  
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• Ökad delaktighet för flickor (delaktighet) 
• Öka föreningarnas engagemang i målgruppen barn och ungdomar med funktionsvariation 

(delaktighet) 
• Öka attraktiviteten och utveckla verksamheten för åldersgruppen 13–20 år (hälsa) 

 
Investeringsbehov  
Ny sporthall 2025. Investeringskostnad ca 350 mnkr. Driftkostnad ca 0,1 mnkr per år. Prioritet 1. 

 

Det finns skäl att bygga en ny sporthall. Medborgarundersökningen visar att medborgarna efterfrågar bättre 
tillgång till mer träningstider. Handbollen har till exempel behov av en fullskalig hall, vilket den nuvarande 
sporthallen inte är. Sporthallen kan också fungera som idrottshall för den kommande skolan. Det finns goda 
skäl att göra denna investering i samband med byggnationen av ny skola. 
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Kultur och fritid 

Bilaga 1 
 
Kultur och fritid 
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som 
utgångspunkt. Uppräkning för 2024 fastställs utifrån KPI oktober 2023 vilket redovisas i 
december 2023. 
Simhallen 2022 2023 2024 
Entréavgift  
Barn/ungdom 4–18 år 46 kr 51 kr Uppräknas med KPI 
Vuxen från 19 år 66 kr 73 kr Uppräknas med KPI 
Pensionärer 46 kr 51 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 174 kr 193 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 113 kr 125 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 144 kr 160 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) -  200 kr Uppräknas med KPI 
Årsavgift  
Barn/ungdom 4–18 år 1 130 kr 1 253 kr Uppräknas med KPI 
Vuxen från 19 år 1 644 kr 1 822 kr Uppräknas med KPI 
Pensionärer 1 130 kr 1 253 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 225 kr 4 683 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 672 kr 2 962 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 300 kr 3 658 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) -  5 000 kr Uppräknas med KPI 
Terminskort, vår eller höst  
Barn/ungdom 4–18 år 668 kr 740 kr Uppräknas med KPI 
Vuxen från 19 år 976 kr 1 082 kr Uppräknas med KPI 
Pensionärer 668 kr 740 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 518 kr 2 791 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 593 kr 1 766 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 056 kr 2 279 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxen + 3 barn) - 2 500 kr Uppräknas med KPI 

 
Klippkort (12 ggr, betala för 10 ggr) 2022 2023 2024 
Barn/ungdom 4–18 år 462 kr 512 kr Uppräknas med KPI 
Vuxen från 19 år 668 kr 740 kr Uppräknas med KPI 
Pensionärer 462 kr 512 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 696 kr 1 880 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 080 kr 1 197 kr Uppräknas med KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 387 kr 1 537 kr Uppräknas med KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) 1 849 kr 2 050 kr Uppräknas med KPI 
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Kultur och fritid 

Simskola badet 2022 2023 2024 
Babysim 1 028 kr 1 140 kr Uppräknas med KPI 
Minisim 1 028 kr 1 140 kr Uppräknas med KPI 
Simskola olika grupper 720 kr 798 kr Uppräknas med KPI 
Vattengympa pensionärer 514 kr 570 kr Uppräknas med KPI 
Badkalas/barnkalas 108 kr/person 120 kr/person 140 kr/person 

(uppräknas med KPI 
från 2025 och framåt) 

Solrum  
Solrum (45 min.) 51 kr 57 kr Uppräknas med KPI 
Solrum 12 kort 514 kr 570 kr Uppräknas med KPI 
Uthyrning  
Stora bassängen/timme för 
utbildning 

Hyr ej ut 2 200 kr Uppräknas med KPI 

Stora bassängen/timme för 
övriga 

Hyr ej ut 2 700 kr Uppräknas med KPI 

Kombibassäng/timme för 
utbildning 

Hyr ej ut 1 200 kr Uppräknas med KPI 

Kombibassäng/timme för 
övriga 

Hyr ej ut 1 700 kr Uppräknas med KPI 

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

46 kr 51 kr Uppräknas med KPI 

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra 
samt 20 % av 
avgiften 

Träningshyra samt 
20 % av avgiften 

Uppräknas med KPI 

 
 
 
Friluftsbaden 2022 2023 2024 
Biljettpriser:  
Dagbiljett  
Vuxna 36 kr 40 kr Uppräknas med KPI 
Ungdom 6–16 år 25 kr 28 kr Uppräknas med KPI 
Barn under 6 år 5 kr 6 kr Uppräknas med KPI 
Säsongskort  
Vuxna 360 kr 400 kr Uppräknas med KPI 
Ungdom 6–16 år 257 kr 285 kr Uppräknas med KPI 
Barn under 6 år 61 kr 68 kr Uppräknas med KPI 
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Kultur och fritid 

Medföljare (gäller med barn upp till 
10 år för icke badande) 

123 kr 136 kr Uppräknas med KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 514 kr 570 kr Uppräknas med KPI 
Medföljareavgift  
Simskola 0 kr 0 kr Uppräknas med KPI 
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 
år för icke badande) 

12 kr 13 kr Uppräknas med KPI 

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

2022 2023 2024 

Stora hallen med omklädningsrum/timme 133 kr 147 kr Uppräknas med KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna 
dock minst 

138 kr 153 kr Uppräknas med KPI 

Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna 
dock minst  

108 kr 120 kr Uppräknas med KPI 

Gymnastiksalar/timme 102 kr 113 kr Uppräknas med KPI 
Matsalen/timme 102 kr 113 kr Uppräknas med KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet 

46 kr 51 kr Uppräknas med KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, 
bidragsberättigad föreningsverksamhet 

25–30 kr 28–33 kr Uppräknas med KPI 

Uthyrning till utomstående  
Stora hallen med omklädningsrum/timme 514 kr 569 kr Uppräknas med KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock 
minst/timme 

205 kr 227 kr Uppräknas med KPI 

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför 
ovannämnda priser med respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) 
dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra. 
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Kultur och fritid 

 
Bibliotekstaxor 2022 2023 2024 
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda 
avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills 
skulden är betald. 

 

Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas 
från förseningsavgifter.) 

 

Media/vuxenböcker, 
tidskrifter, CD, et c. 

2 kr/dag eller 
anskaffningsvärde 

2 kr/dag eller 
anskaffningsvärde 

Styrs av Sösk- 
avtal 

Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämnings-
tillfälle 

300 kr/återlämnings-
tillfälle 

Styrs av Sösk- 
avtal 

Film 5 kr/dag 5 kr/dag Styrs av Sösk- 
avtal 

Fjärrlån 10 kr/media/dag 10 kr/media/dag Styrs av Sösk- 
avtal 

Ersättning för 
förkomna/förstörda medier 

2022 2023 2024 

Böcker vuxen 225 kr eller 
anskaffningsvärde 

225 kr eller 
anskaffningsvärde 

Styrs av Sösk- 
avtal 

Böcker barn 150 kr eller 
anskaffningsvärde 

150 kr eller 
anskaffningsvärde 

Styrs av Sösk- 
avtal 

Tidskrift 50 kr 50 kr Styrs av Sösk- 
avtal 

CD-skiva Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Styrs av Sösk- 
avtal 

Texthäfte till CD 50 kr 50 kr Styrs av Sösk- 
avtal 

Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller 
anskaffningsvärde 

225 kr eller 
anskaffningsvärde 

Styrs av Sösk- 
avtal 

Ljud- eller talbok barn 150 kr eller 
anskaffningsvärde 

150 kr eller 
anskaffningsvärde 

Styrs av Sösk- 
avtal 

DVD Vuxen/barn 550 kr 550 kr Styrs av Sösk- 
avtal 

Språkkurser Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Styrs av Sösk- 
avtal 

Energimätare 600 kr 600 kr Styrs av Sösk- 
avtal 

Övriga avgifter 2022 2023 2024 
Reservationer 0 kr 0 kr Styrs av Sösk- 

avtal 
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media 10 kr/media Styrs av Sösk- 

avtal 
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Kultur och fritid 

Ersättningar till andra 
bibliotek i samband med 
fjärrlån 

Faktisk kostnad Faktisk kostnad Styrs av Sösk- 
avtal 

Ersättningskort 0 kr 0 kr Uppräknas 
med KPI 

Kopiering/utskrift på 
bibliotek A3 s/v 

6 kr/kopia 6 kr/kopia Uppräknas 
med KPI 

Kopiering/utskrift på 
bibliotek A4 s/v 

3 kr/kopia 3 kr/kopia Uppräknas 
med KPI 

 
 
Kulturskoletaxor 2022 2023 2024 
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.  
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften. 

 

Grundavgift per ämne 282 kr 313 kr (föreslagen 
343 kr för HT 
2023 enligt tidigare 
beslut i samband 
med internbudget 
2023) 

Uppräknas med KPI 

Instrumenthyra 334 kr 370 kr Uppräknas med KPI 
 
 
Taxor för konsthallen 2022 2023 2024 
Pedagogisk verksamhet    
Öppna visningar, visningar för 
barn och vuxna samt workshop 
är kostnadsfri 

Kostnadsfritt Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

Skolpedagogisk 
programverksamhet 
(visning/workshop) för 
Tomelilla kommun är 
kostnadsfritt  

Kostnadsfritt Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

Andra kommuner och 
externa aktörer 

   

Skolpedagogisk 
programverksamhet 
(visning/workshop) för övriga 
kommuner/aktörer  

- 600 kr Uppräknas med KPI 

Öppna visningar 0 kr 0 kr Uppräknas med KPI 
Visningar vuxna 822kr 1 500 kr Uppräknas med KPI 
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Kultur och fritid 

Visningar barn/unga t.o.m. 18 
år 

411 kr 800 kr Uppräknas med KPI 

Workshop 308 kr 800 kr Uppräknas med KPI 
 
 
Kulturtaxor 
(Kulturhuset tar ut kostnader för 
externa aktörer som lånar lokalerna 
på kvällstid). 

2023 2024 

Hyreskostnad   
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns 
föreningsregister 

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 340 kr/timme. 

Uppräknas med KPI 

Övriga intressenter Hyreskostnaden 626 kr/tillfälle + 57 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
340 kr/timme. 
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten. 

Uppräknas med KPI 

 
Lotteritillståndsavgift 2023 2024 
Lotteritillståndsavgift  
för kommunala lotterier 

300 kr Uppräknas med KPI 

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom 
Tomelilla kommun. 
 
Torghandel och Tomelilla marknad 2023 2024 
Torghandel 0 kr Uppräknas med KPI 
Sommarmarknad   
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 171 kr Uppräknas med KPI 
Demonstrationsplats 911 kr Uppräknas med KPI 
Elanslutning 114 kr Uppräknas med KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Avtal via förhandling 
   
Höstmarknad   
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 171 kr Uppräknas med KPI 
Demonstrationsplats 911 kr Uppräknas med KPI 
Elanslutning  114 kr Uppräknas med KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Avtal via förhandling 

*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför 
affären, på egen begäran 
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Protokoll § 11 MBL 
 
Ärende Budgetförhandling – Kultur och Fritid samt Plan och bygg  
Tid  Den 21 mars 
 
Parter Tomelilla kommun, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal, Sveriges Lärare 
  
 
Närvarande För arbetsgivaren: Niklas Sommelius, Verksamhetschef 
   Christina Räng, HR-strateg 

För arbetstagarparten: Robin Reimer, Vision 
Therese Magnusson, Kommunal 
Ise Örn Balksäter, Sveriges Lärare 

 
Frånvarande    Lars Häggquist 

  
 

 
§ 1  Niklas redogör för budgetförslag gällande byggnadsnämnden (Enligt 

bifogade dokument). Målen är på längre sikt och sträcker sig över 
mandatperioden. Mål övergripande över förhandlingsmandat. Hålla oss 
till handläggningstid på två veckor.  Det ska finnas två 
byggnadsinspektörer som kan jobba inga investeringbehov framöver. 
Taxor och avgifter.  

 
Kultur och Fritidsnämnden har inga mål som sträcker sig över 
mandatperioden utan mer kortsiktiga mål. God ekonomisk 
hushållningsdel. Behov av satsningar är att nå en ökad delaktighet för 
flickor, utveckla utbudet av aktiviteter för personer med olika 
funktionsvariationer, satsning för barn mellan 13-20 år. Det finns ett 
behov av ny sporthall 2025. Kostanden för barnkalasen på Österlen 
badet täcker inte taxan som finns idag. Taxan kommer att räknas upp 
för att kostnaderna.  

  
§ 2 Fackliga parter har ingenting att erinra mot förslagen.  
 
§ 3  Arbetsgivaren konstaterar att förhandlingen avslutas i enighet. 
 
§ 6   Förhandlingen avslutades 2023-03-21  
  
 
För arbetsgivaren   
Christina Räng    
HR-Strateg 
 
Digital Signering 
Niklas Sommelius 
Therese Magnusson 
Robin Reimer 
Ise Örn Balksäter 
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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 2022/35 
 
Datum 23 februari 2023 

 

Verksamhetsberättelse 2022 för kultur- 
och fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2022 och 
lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022 innehåller bland annat en 
redogörelse över årets väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en 
ekonomisk analys. Verksamhetens måluppföljning utgör också ett avsnitt. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 785 tkr. Överskottet kan 
hänföras till den uteblivna verksamheten unga vuxna där budget fanns avsatt på    
400 tkr, samt att ansökning och därmed utbetalning av arrangemangsstöd blev 
mindre än förväntat under året med 385 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2023-02-23. 

Verksamhetsberättelse 2022 för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 
2023.114. 
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2 (2) 

Kultur och fritid  

 

Niklas Sommelius 

Samhällsbyggnadschef 

 

 

Beslutet skickas till: 

 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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Verksamhetsberättelse 2022
Kultur- och fritidsnämnden
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Verksamhetsberättelse 2022 2 

 

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

Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp 

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

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

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla 

• Nationaldagen 

• Ceremoni för nya medborgare 
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Verksamhetsberättelse 2022 3 

 

Väsentliga händelser 
• Biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad började under våren 

2022 med Biblix: en bok-app för barn. Böckerna i Bibblix är utvalda för läsare i 
åldern 6-12 år men det finns även en hel del ungdomsböcker. Det finns mer än 
2400 böcker att välja mellan och det tillkommer nya böcker regelbundet. De kan 
låna och läsa 5 böcker i veckan. Varje lånad bok har du i 28 dagar och det kostar 
inget. 

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

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

• Med hjälp av statsbidrag från Kulturrådet har ett läsfrämjandeprojekt för barn 
startat där byskolorna erbjuds bokprat och ett samarbete med fritidsgården Soffta 
har inletts. 

• Tomelilla konsthall producerade under 2019, i nära samarbete med konstnären, 
utställningen Anna Höglund - Allting hänger ihop. Utställningen visades i Tomelilla 
och nådde tusentals besökare. Utställningen har som första anhalt på sin 
sverigeturné ställts ut på Jönköpings Länsmuseum och efter detta visades den 
under perioden 7 maj-18 september på Astrid Lindgrens Näs. 

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

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

• Soffta fritidsgård har påbörjat en studiecirkel för högstadieungdomar med temat 
"Killar för förändring". 
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Sammanfattande analys över året 
Många delar av verksamheten handlar om att visa medborgarna att det händer saker i 
kommunen som är i linje med visionen och de politiska mål som finns. Exempel på sådana 
aktiviteter är exempelvis följande: 

• 2017 inrättades Sten Malmquist-stipendiet för artist in residence (AIR) i Tomelilla 
med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i 
samband med sin bortgång 2015. Kultur- och fritidsnämnden utsåg 2021 stipendiat 
Michael Whelan som pga pandemin flyttades fram till 2022 . Michael Whelan 
genomförde sin vistelse i Tomelilla från april till juni 2022. 

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

• Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med djur och natur som tema 
och hade sin elevutställning under perioden den 7/5 - 5/6 i konsthallen med en 
välbesökt vernissage den 6 maj. 

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

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

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

Sen är det viktigt att verksamheten undersöker möjligheten till extern finansiering. Exempel 
på sådana externa medel är följande: 

• Kulturskolan har beviljats ett utvecklingsbidrag på 474 000 kronor från Kulturrådet. 

• Biblioteket har beviljats ett bidrag till stärkta bibliotek med 650 000 kronor från 
Kulturrådet. 

• Kulturrådet har beviljat ett bidrag till inköp av litteratur. 
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De senaste åren har föreningslivet påverkats av pandemin. Nu är det inte pandemin som 
står i fokus utan kostnadsökningar för föreningar, men också hushållsekonomin som 
eventuellt kan påverka familjers möjligheter att bistå sina barn och ungdomar med 
föreningsavgifter. Nämnden har små om inga möjligheter att stödja dessa föreningar rent 
ekonomiskt. Därför är det viktigt att de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden har 
är av bra kvalitet och speglar det som medborgarna efterfrågar. 

Intern kontroll 
Den riskanalys som genomfördes ledde till ett antal granskningar som sammanställdes i 
internkontrollplanen för 2022. Samtliga riskid-en har granskats och återrapporterats till 
nämnd. Den interna kontrollen anses god och inga avvikelser har påträffats. 

Privata utförare 
Inga privata utförare i verksamheten. 
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Mål och resultat 

Uppföljning av nämndmål 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.  
Kommentar: 
Målet är helt uppfyllt. Programverksamhetens deltagande har ökat på alla platser och är 
enligt följande under perioden 2022: Huvudbibliotek 531 st, Brösarp 181 st, Onslunda 138 
st, Smedstorp 86 st = 936 st totalt. 

Delaktighet och egenmakt  
Attrahera fler målgrupper till vår verksamhet  
Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Jämförelse med samma period 2021 visar att 1400 flickor 
besökte Soffta under jan-dec 2021 medan det för samma period 2022 var 1639 st flickor. 
Antal pojkar i kulturskolan jan- dec 2021 var 107 medan det under samma period 2022 
var 104 pojkar. Antal besökande gymnasieelever i konsthallens verksamhet 2021 var 6 st. 
När det gäller 2022 så har vi inte haft några besök trots att det tagits kontakt med 
gymnasieskolor som har bjudits in men inte haft möjlighet att komma. (mäts december) 
Förvaltningen kommer att arbeta med medborgardialoger och öppet hus. Förvaltningen 
kommer också att "adoptera" en klass från årskurs 1 för att följa dem till årskurs 9 för att 
kunna få mer input på hur kultur- och fritidsverksamheten ska utvecklas till det bättre. 

Trygghet och hälsa 

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar med 5 %   
Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. 2021 var det 60 318 st deltagartillfällen medan det 2022 var 
54 450 st deltagartillfällen. Att målet inte bedöms bli uppfyllt är att föreningarna kunde 
välja vilken statistik som skulle ligga till grund för lokalt aktivitetsstöd och därmed vet vi 
inte med säkerhet hur många deltagartillfällen som finns i basåret 2021. 
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Uppföljning av livskvalitetsprogrammet 
Typ av insats Beskrivning av insatsen Resultat och effekt av 

insatsen 
Nationaldagsfirande Samverkan mellan 

föreningar och 
kulturskolan 

Visat upp musikskolan och 
föreningarnas verksamhet 

Marknaderna Genomfört 
sommarmarknad och 
Mikaeli marknad 

Bidragit till välmående och 
handel i Tomelilla tätort 

Elevutställning 
(kulturskolan) 

Vernissage för allmänhet Glädje och stolthet för barnens 
alster 
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Väsentliga personalförhållanden 
Under året har det varit få rekryteringar. Medarbetarundersökningen har dock visat behov 
av att rekrytera en driftchef till kulturhuset och den rekryteringen pågår nu under våren 
2023. 

Pandemin präglade hela första kvartalet 2022. Utmaningarna var i stort sett de samma som 
under 2020 och 2021. Vi har lärt oss att använda Teams och att några delar av 
verksamheten kan arbeta på annan plats. HR-avdelningen har gett stöd och råd åt 
förvaltningens alla verksamheter samt bedrivit förebyggande arbete i samverkan med 
fackliga organisationer, skyddsombud och lokala fackliga företrädare. Andra strategiska 
områden som HR fokuserat på är ett nytt samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och 
de fackliga organisationerna där man omarbetat lönekriterierna. Stort fokus har legat på 
arbetsmiljö, såsom medarbetarundersökning och organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA). Det har även arbetats fram en ny kompetensförsörjningsplan för hela 
förvaltningen. 

Utöver det strategiska arbetet har HR stöttat hela förvaltningen med följande : 

- Chefsstöd 

- Svåra samtal med medarbetare 

- Rekryteringar 

- Förebyggande rehabiliteringsarbete tillsammans med verksamhetens chefer 

- Förhandlingar och samverkan med fackliga organisationer 

- Teambildningar inom olika enheter 

- Fortlöpande kontakt med företagshälsovård och löneenhet 

- Medarbetarenkät - uppföljning 

- Medarbetarfestival 

- Lönekartläggning 

- Lönebildning och löneöversynsprocessen 

- Arbetsmiljöutbildning för chefer och huvudskyddsombud (HSO) inom organisatorisk och 
social arbetsmiljö (OSA) 

- Förvaltningsövergripande rutiner 

- Medarbetarutmärkelser 

- Kompetensförsörjningsplan 
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Rekryteringsenheten stödjer förvaltningen med rekrytering av tillsvidaretjänster, 
visstidsanställningar samt timvikarier. Annonseringar sker med hjälp av 
kommunikationsenheten då vi lägger ut alla tjänster på sociala medier. Rekryteringenheten 
genomför chefstester vid chefsrekryteringar. Vi har även börjat använda ett digitalt system 
för referenstagning för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering. 

Inom kultur- och fritidsnämndens område upplevs vissa yrkesgrupper som ett bristyrke 
utifrån att det är mycket svårt att rekrytera till vikariat samt vid rekryteringar i övrigt så har 
urvalet minskat. Nämndens verksamhet har inga stora pensionsavgångar de kommande 
fem åren. 

Medarbetarundersökning 

Enkäten skickades ut under oktober månad till alla tillsvidareanställda samt visstidsanställd 
med minst 6 månaders anställning. Svarsfrekvensen var högre än tidigare år och 
indexvärdena för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har rört sig i positiv riktning. 
Utifrån resultaten har handlingsplaner upprättats inom varje enhet. Arbetet fortlöper med 
frågorna som behöver uppmärksammas ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Förvaltningen har under 2022 arbetat med "attraktiv arbetsgivare" genom att se till att vi 
utvecklar förmåner och verkar för en bra arbetsmiljö. Medarbetarfestivalen var en 
upplevelse som blev väldigt uppskattad av flertalet medarbetare, här skapades nya kontakter 
och temat för festivalen var arbetsglädje. Detta tema kommer HR att fortsätta att arbeta 
vidare med under 2023. Lönebildningen är också ett viktigt uppdrag som vi arbetar mycket 
med för att fortsätta utveckla. 

När medarbetare väljer att lämna sin tjänst har varje chef ett avslutningssamtal. HR skickar 
även ut en avslutningsenkät till medarbetaren. Syftet med enkäten är att få ta del av 
synpunkter från medarbetaren så att vi fortsättningsvis kan vara en attraktiv arbetsgivare 
och ständigt utvecklas och förbättras. De medarbetare som önskar samtal med HR istället 
har möjlighet att välja det. 

Antal tillsvidareanställda 2021 2022 Förändring 
Kultur och fritid 28 27 -1 

 

Antal 
pensionsavgångar 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kultur och fritid 0 0 1 0 0 0 3 
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Verksamhetsberättelse 2022 10 

 

Ekonomi 

Driftredovisning i detalj (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Kultur och Fritidsnämnd -146 -138 -231 93 

Kultur och Fritid -1 688 -2476 -3029 553 

Fritidsverksamhet -3 377 -2 775 -3 510 735 

Fritidsgården -2 531 -2 346 -2 705 359 

Marknader -36 -32 -26 -6 

Allmän kultur -13 838 -15 528 -14 579 -949 

     

Summa -21 616 -23 295 -24 080 785 

 

Investeringsredovisning (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Inventarier - -69 -100 31 

Summa - -69 -100 31 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 785 tkr. Överskottet kan hänföras 
till den uteblivna verksamheten för unga vuxna där budget fanns avsatt på 400 tkr, samt att 
ansökning och därmed utbetalning av arrangemangsstöd blev mindre än förväntat under 
året med 385 tkr. 

Planerade inköp och aktiviteter 2023 som tidigarelagts till 2022 enligt beslut Ks § 
138/2022: 

Kultur och fritid har inga tidigarelagda kostnader enligt beslutet. 

Investeringar som utförts är avseende inventarier till Soffta. 

Driftredovisning (tkr) Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 1 928 1 717 1 007 710 

Kostnader -23 544 -25 012 -25 087 75 

Summa -21 616 -23 295 -24080 785 
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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 7 mars 2023 

 

Ansökan - Arrangemangsstöd - 
Vårvandring i Fyledalen - Övraby-
Nedraby Byalag 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Övraby-Nedraby Byalag ett 
arrangemangsstöd på 500 kronor för ”Vårvandring i Fyledalen” den 20 maj 2023. 

Ärendebeskrivning 
Övraby-Nedraby Byalag har den 16 februari 2023 ansökt om ett arrangemangsstöd 
för en vårvandring i Fyledalen den 20 maj 2023.  

 

Övraby-Nedraby Byalag har i ansökan angett att det är en vandring i Fyledalen med 
guidning av Göran Gustafsson. Guiden Göran Gustafsson tar besökarna till platser 
som inte brukar besökas. Vandringen avslutas med en fika tillsammans.  

 

Målgruppen är alla och de kommer att göra reklam för det via mail och sociala 
medier.  

 

Totalkostnaden för arrangemanget är 500 kronor, vilket är den summa som Övraby-
Nedraby Byalag söker.  
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Följande villkor ställs för ansökan om arrangemangsstöd: 

- Genomförs i kommunen. 

- Är öppet samt tillgängligt för alla kommuninvånare. 

- Att föreningen beaktar jämställdhetsperspektivet. 

- Eftersträvar att vara klimat- och miljöneutralt. 

 

Övraby- Nedraby Byalag har angett att alla dessa villkor uppfylls. 

Ekonomiska konsekvenser 
Arrangemangstödet ska rymmas inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
Även barn är välkomna och kan ha glädje av arrangemanget.  

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

Uppföljning 
Nämnden följer upp genomförandet av arrangemanget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2023-03-07. 

Ansökan - Arrangemangsstöd - Vårvandring i Fyledalen - Övraby-Nedraby Byalag, 

handlingsid: Kfn 2023.115. 

Kalkyl - Vårvandring i Fyledalen - Övraby-Nedraby Byalag handlingsid: Kfn 

2023.116. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 
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Beslutet skickas till:  

 

Övraby-Nedraby Byalag 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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2023-02-17TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Arrangemangs- och evenemangsstöd

Ansökningsdata
Ansökningsnr.: 4536
Status:

Diarienummer:

Ansökningsdat.: 2023-02-16
Verksamhetsår: 2023
Beslut:

Övriga uppl.:

Kunddata
Kortnamn: ÖVNEBYA
Kundnummer: 0
Namn: Övraby-Nedraby Byalag
C/O Elna Brink
Adress: Nedraby Trollasjö
Postnr. ort: 273 91  Tomelilla
Tel. arbete:

Tel. bostad:

Telefax:

Organisationsnr.: 838800-7125
Kontotyp/konto: Bankgiro nr:

Beräkning
Förslagsbelopp: 500
Avdrag %: 0
Beslutat belopp: 500
Signatur:

Avslag/Bevakning
Avlagsdatum: -
Meddelande:

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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2023-02-17TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Arrangemangs- och evenemangsstöd

Ansökningsdata, ansökan  4536
Registrerde ansökningsvärden

Arrangemangsinformation
Rubrik

Vårvandring i Fyledalen med Göran Gustavsson
Beskriv tänkt genomförande

Vi vandrar i Fyledalen med guidning av Göran Gustavsson.
Göran tar oss till platser som man inte brukar besöka.
Efteråt fixar vi tillsammans.

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

2023-05-20
2023-05-20

Tänkt målgrupp

Alla. Vi utlyser det via mail och Facebook

Genomförs inom kommunen
Ja

Ja
Ja
Ja

Kostnader (spec. i kalkyl)

500
Intäkter (spec. i kalkyl)

0
Netto

-500
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

500
Övriga sökta bidrag till arrangemanget (spec. nedan)

0
Specificera övriga sökta bidrag
Resultat

0
Noteringar
Villkorsuppfyllande

Alla villkor är uppfyllda
Ansökningsdatum

0
Ansökningsdatum

OK
KFN:s beslut

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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Övraby-Nedraby Byalag                                                      2023-02-16 
    

 

 

Kalkyl för Vårvandring i Fyledalen med Göran Gustavsson den 20 Maj kl 10.00  

 

                                                                                        Kostnader 

 Ersättning till Göran Gustavsson                                         500kr 

 

 

 

Kassör 

Elna Brink  elnabrink.nedraby@gmail.com  
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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 7 mars 2023 

 

Ansökan - Utvecklingsstöd - Utveckling 
av parabreddverksamhet - Tomelilla 
Allmänna Idrottssällskap 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja ett utvecklingsstöd på 23 900 kronor till 
Tomelilla AIS för utveckling av parabreddverksamhet med tillägg att detta gäller 
utifrån nämndens tilldelade ram.  

Ärendebeskrivning 
Tomelilla Allmänna Idrottssällskap har den 25 februari 2023 ansökt om ett 
utvecklingsstöd för utveckling av parabreddverksamhet.  

Tomelilla AIS skriver att de vill satsa på att utveckla paraverksamheten. Första delen 
blir att utbilda vår tränarkår i hur parabordtennisen som begrepp fungerar med 
klassificering, träning- och tävlingsverksamhet osv. Tomelilla AIS ledare kommer att 
gå utbildningar inom förbundet samt åka på studiebesök till FIFH Malmö, Europas 
största paraförening, för att lära sig mer.  

 

Målgruppen kommer man bäst i kontakt med på ganska unika platser såsom 
rehabilitering, assistansbolag, företag med hjälpmedel, specifika mässor osv.  

 

I starten kommer Tomelilla AIS främst att arbeta med klassiska prova på dagar samt 
besök på olika platser för att rekrytera spelare till en egen paragrupp, sedan är planen 
träning 1-2 dagar per vecka.  
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Tänkt målgrupp är parautövare från rullstolsburna till stående samt personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Kostnaden för verksamheten är 38 900 kronor och detta söker Tomelilla AIS av 
Tomelilla kommun i bidrag. I kostnaderna ingår arvode för ledare, bollar, 
utbildningar, racketar, resor och marknadsföring. Tomelilla AIS har angett att de inte 
har sökt bidrag hos någon annan.  

 

Med anledning av att det är en ideell förening så beviljas inte kostnaden för arvode 
till ledare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utvecklingsstödet ska rymmas inom befintlig budget.  

Barnperspektivet 
Beslut om utvecklingsstöd till ett projekt som innebär aktiviteter för barn och unga 
breddar utbudet. 

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

Uppföljning 
Nämnden följer upp verksamhet som beviljats utvecklingsstöd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2023-03-07. 

Ansökan - Utvecklingsstöd - Utveckling av parabreddverksamhet - Tomelilla 
AIS_Maskad, handlingsid: Kfn 2023.121. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 
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Beslutet skickas till:  

 

Tomelilla AIS 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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2023-02-27TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Utvecklingsstöd

Ansökningsdata, ansökan  4556
Registrerde ansökningsvärden

Utvecklingsprojekt
Rubrik

Utveckling av Parabreddverksamhet
Beskriv tänkt genomförande

Tomelilla AIS vill satsa på att utveckla vår paraverksamhet. Första delen blir att utbilda vår tränarkår i  
hur parabordtennisen som begrepp fungerar med klassificeringen, träning-och tävlingsverksamhet,  
osv. Våra ledare kommer att gå utbildningar inom förbundet samt åka på studiebesök till FIFH  
Malmö, Europas största paraföreningen för att lära sig mer.  

Målgruppen kommer man bäst i kontakt med på ganska unika platser såsom rehabilitering,  
assistansbolag, företag med hjälpmedel, specifika mässor, osv

I starten kommer vi främst att arbeta med klassiska prova på dagar samt besök på olika platser för  
att rekryterar spelare till en egen paragrupp, sedan är planen träning 1-2 dagar per vecka.

Startdatum

2023-09-04
Slutdatum

2024-05-27
Tänkt målgrupp

Parautövare från rullstolsburna till stående, samt personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kostnader (spec. i kalkyl)

38900
Intäkter (spec. i kalkyl)

0
Netto

-38900
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

38900
Övriga sökta bidrag till projektet (spec. nedan)

0
Specificera

Arvode ledare 100 timmar a 150 kr/timme = 15000 kr
Bollar 200 st = 3000 kr
5 SBTF utbildningar a 2000 kr = 10000 kr
10 racketar = 2000 kr
16 resor Tomelilla - Malmö tor = 6400 kr
Marknadsföring = 2500 kr

Resultat

0
Noteringar
Ansökningsdatum

0
Ansökningsdatum

OK
KFN:s beslut

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Handläggare: 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 14 mars 2023 

 

Ansökan - Arrangemangsstöd - 
Riobiografen Tomelilla - Tomelilla-
Brösarps Biografförening  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja ett arrangemangsstöd på 40 000 kronor 
till Tomelilla-Brösarps Biografförening för filmvisning på Riobiografen i Tomelilla 
med tillägg att detta gäller utifrån nämndens tilldelade ram. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Brösarps Biografförening har den 13 mars 2023 ansökt om arrangemangs- 
och evenemangsstöd för filmvisningar på Riobiografen i Tomelilla under perioden 
den 1 mars – 31 december 2023.  

 

Tomelilla-Brösarps Biografförening anger i ansökan att de har filmvisning varje dag 
under hela året och eftermiddagsföreställningar på helgerna. Tänkt målgrupp är 
samtliga åldersgrupper med tyngdpunkt på barn och ungdomar. Kostnaden för 
genomförande av dessa filmvisningar är 1 640 000 kronor och intäkterna beräknas bli 
1 580 000 kronor. Tomelilla-Brösarps Biografförening söker även bidrag med 25 000 
kronor av ”Biotian” från Svenska Filminstitutet.  

 

Tomelilla-Brösarps Biografförening ansöker om ett stöd på 60 000 kronor från 
Tomelilla kommun.  
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Följande villkor ställs för ansökan om arrangemangsstöd: 

- Genomförs i kommunen. 

- Är öppet samt tillgängligt för alla kommuninvånare. 

- Att föreningen beaktar jämställdhetsperspektivet. 

- Eftersträvar att vara klimat- och miljöneutralt. 

 

Tomelilla-Brösarps Biografförening har angett att alla dessa villkor uppfylls. 

Ekonomiska konsekvenser 
Arrangemangs- och evenemangsstödet ska rymmas inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
Verksamheten är riktad till alla med tyngdpunkt på barn och ungdomar.  

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, 2023-03-14.  

Ansökan - Arrangemangsstöd - Riobiografen Tomelilla - Tomelilla-Brösarps 
Biografförening_Maskad, handlingsid: Kfn 2023.119. 

Kalkyl - Riobiografen Tomelilla - Tomelilla-Brösarps Biografförening, handlingsid: 
Kfn 2023.120. 

 

Kultur och fritid  

 

 

Ros-Marie Stjernfeldt 

Enhetschef kultur och fritid 
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Beslutet skickas till:  

 

Tomelilla-Brösarps Biografförening 

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 
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2023-03-14TOMELILLA KOMMUN
Kultur och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 TOMELILLA
Tel. 0417-181 18
fritid@tomelilla.se

Ansökningsuppgifter för
Verksamhetsstöd/ Arrangemangs- och evenemangsstöd

Ansökningsdata, ansökan  4570
Registrerde ansökningsvärden

Arrangemangsinformation
Rubrik

Riobiografen, Tomelilla
Beskriv tänkt genomförande

Filmvisning varje dag under hela året.
Startdatum (tidigast 3 mån fr.o.m. ansökan)

2023-03-01
Slutdatum

2023-12-31
Tänkt målgrupp

Samtliga åldersgrupper med tyngdpunkt på barn och ungdomar.
Eftermiddagsföreställning på helgerna.

Genomförs inom kommunen

Ja
Ja
Ja

Ja

Kostnader (spec. i kalkyl)
1640000

Intäkter (spec. i kalkyl)

1580000
Netto

-60000
Belopp ni söker från Tomelilla kommun

60000
Övriga sökta bidrag till arrangemanget (spec. nedan)

25000
Specificera övriga sökta bidrag

"Biotian" från Svenska Filminstitutet.
Resultat

25000
Noteringar
Villkorsuppfyllande

Alla villkor är uppfyllda
Ansökningsdatum

0
Ansökningsdatum

Tyvärr - ansökan kom in för sent
KFN:s beslut

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN-3
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kultur- och fritidsnämnden 

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

Diarienummer: KFN 2023/4 
 
Datum 10 mars 2023 

 

Delegeringsbeslut 2023-03-28 

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

Ärendebeskrivning 
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde: 

1. Stöd till ungdomsföreningar 2023 

2. Stöd till pensionärsföreningar och föreningar med medlemmar med 
funktionsvariation 2023 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-03-10. 

Stöd till ungdomsföreningar 2023, handlingsid: Kfn 2023.122. 

Stöd till pensionärsföreningar och föreningar med medlemmar med 
funktionsvariation 2023, handlingsid: Kfn 2023.123. 

 

Kultur och fritid  

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Stöd till ungdomsföreningar 2023 
 

Totalt finns 61 ungdomsföreningar registrerade i Tomelilla kommun, av dessa har 18 
sökt och blivit beviljade anläggningsstöd som har utbetalts 2023 till en sammanlagd 
summa på 2 027 959 kronor. För 2022 har det utbetalts 427 755 kronor i lokalt 
aktivitetsstöd till 23 ungdomsföreningar. 

Det finns anläggningsstöd, hyresstöd, lokalt aktivitetsstöd, arrangemangs- och 
evenemangsstöd samt utvecklingsstöd. I anläggningsstödet ingår även lån med 
”fritidsnämndsborgen”. 
 
Nedan följer information om föreningarnas anläggningsstöd och verksamheter. 
 
Förening Anläggningsstöd    Verksamheter  
Andrarum-Brösarps Skytteförening 34 616 kr Luftgevärsskytte 
Andrarums IF  64 746 kr Orientering, fritidsgård  
Brösarps IF  184 193 kr Fotboll 
Brösarps Scoutkår  41 478 kr Scouting 
Lunnarps BK 134 130 k r Fotboll 
Onslunda IF  65 377 kr Innebandy, boll och lek 
Smedstorps IF  51 843 kr Fotboll, fritidsgård 
Spjutstorps IF  316 802 kr Fotboll, simskola 
Svenstorps IF  135 939 kr Fotboll 
Tomelilla IF 350 000 kr  Fotboll, handboll 
Tomelilla Motorklubb  350 000 kr Motocross, rallycross,   
 radiostyrd bilsport  
Tomelilla Pistolskytteklubb  4 781 kr Pistolskytte 
Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb  36 071 kr Ponnytrav 
Tomelilla Scoutkår  48 235 kr Scouting 
Tomelilla Skytteförening  10 808 kr Luftgevärsskytte 
Tomelilla Tennisklubb  131 896 kr Tennis 
Tomelilla Ungdomsorkester  42 736 kr Orkester, musikundervisning 
Österlens Ryttarförening  24 308 kr Hoppning, dressyr 
 
 
Brösarps IF, Brösarps Scoutkår, Lunnarps BK, Spjutstorps IF, Tomelilla 
Tennisklubb och Österlens Ryttarförening har blivit beviljade räntefria lån. Dessa lån 
amorteras årligen genom avdrag på anläggningsstödet. 
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Stöd till pensionärsföreningar och föreningar med 
medlemmar med funktionsvariation 
 

Totalt finns 21 pensionärsföreningar och föreningar med medlemmar med 
funktionsvariation registrerade i Tomelilla kommun, av dessa har 5 sökt och blivit 
beviljade hyresstöd som har utbetalts 2023 till en sammanlagd summa på 46 930 
kronor. För 2022 har det utgått 24 330 kronor i lokalt aktivitetsstöd till föreningar 
med medlemmar med funktionsvariation. 
 
Nedan följer information om föreningarnas hyresstöd.  
 
 
Förening  Hyresstöd   
 
Föreningen Österlen HjärtLung  20 000 kr    
PRO Tomelilla  14 485 kr    
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla  7 000 kr    
SPF Gullvivan Brösarp  1 500 kr    
SPF Vitsippan Smedstorp  3 945 kr    
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