
TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 januari 2020

Plats och tid Svea Hund kommunhuset, den 21 januari 2020, kl. 14.00-15.30

Beslutande Marie Ståhlbrand (M), ordförande
 Matilda Björk (C), 1:e vice ordförande
 Tina Bergström-Darrell (S), 2:e vice ordförande

Anders Rosengren (SD)
Solveig Falk (MP), ersätter Roland Ekström (S)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)   

Justerade paragrafer §§ 1-8

Justeringens plats Kommunkansliet kommunhuset 29 januari 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Marie Ståhlbrand (M)

Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 21 januari 2020
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Datum då anslaget tas ned 24 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar

1



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 januari 2020

Justerandes sign

Övriga Närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare:
Mats Andersson (M)
Jonas Olsson (SD)

Övriga:
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Emelie Olsson, ekonom
Olof Hammar, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden

§ 1 Dialoger och informationsärenden 2020
§ 2 Internbudget 2020 kultur- och fritidsnämnden
§ 3 Internkontrollplan 2020 med riskanalys kultur- och fritidsnämnden
§ 4 Beslutsattestanter 2020
§ 5 Remiss avseende natur och parkprogram
§ 6 Kurser och konferenser 2020
§ 7 Motion "kulturen är viktig"
§ 8 Anmälningsärenden Kfn 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 1 Dnr KFN 2020/1

Dialoger och informationsärenden 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna informationen och att 
lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden genomför dialoger enligt följande på dagens 
sammanträde

1. Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius informerade om följande:

Uppdatering av kultur- och fritidsnämndens reglemente kommer behandlas 
av kommunstyrelsen och därefter beslutas av kommunfullmäktige. 
Reglementet har anpassats efter de förändringar i organisationen som skett 
och som förändrat nämndens ansvarsområde.

På dagens sammanträde framfördes det att samhällsbyggnadschefen samma 
dag i Ystads Allehanda framfört att det var oklart vad som kommer kunna 
byggas 2020 inom tilldelade investeringsramar vad gäller aktivitetsparken. 
Samhällsbyggnadschefen meddelade att upphandling pågår och att det i 
nuläget är oklart vad resultatet av den kommer innebära men att han på nästa 
sammanträde kommer lämna mer information.

2. Avrapportering från arbetsgruppen för översyn av nytt 
stödsystem till ideella föreningar

Tina Bergström-Darrell och Matilda Björk informerade om de möten som 
skett sedan senaste sammanträdet. 
Remisstiden var satt till den 31 januari men efter diskussioner på 
sammanträdet bestämdes att förlänga den till den 29 februari vilket nämnden 
var enig om. Tina fick i uppdrag att föra informationen om detta vidare.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

§ 1 forts

Nämnden var också eniga om att tills vidare inte fortsätta med föreningsrådet 
i nuvarande form utan istället genomföra minst två olika sk workshops per år 
där det på ett möte skall bjudas in föreläsare. Nämnden kommer på nästa 
sammanträde formellt besluta att lägga ner föreningsrådet.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna informationen och att 
lägga densamma till handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 2 Dnr KFN 2020/3

Internbudget 2020 kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internbudget 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden med handlingsid Kfn 2020.7

Kultur och fritidsnämnden beslutar vidare att ge ekonomiavdelningen i 
uppdrag att tillse att särredovisning till nämnden sker vad gäller 
kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020 gällande fritidscheck samt vidare 
att det till nämnden under året ska redovisas uppföljning vad gäller bidrag 
och stöd.

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 antogs av kommunfullmäktige 
2019-11-04 -Kf § 2019/113.

Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till 
internbudget 2020 utifrån de budgetramar som tilldelats för kultur- och 
fritidsnämndens. Handlingsid: Kfn 2020.xxx.

Kultur- och fritidsverksamhetens totala budget för 2020 uppgår till 22 247 
tkr vilket är en kraftig minskning jämfört med 2019 när budgeten uppgick till 
38 718 tkr. Anledningen till minskningen är framförallt att ansvaret för 
driften av Österlenbadet och övrig fritidsverksamhet flyttats till 
samhällsbyggnadsnämnden samt att  budgeten för Österlenbadets cafeteria 
flyttats till Måltidsverkstan.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik och 
digitalisering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

§ 2 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internbudget 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden med handlingsid Kfn 2020.7

Beslutsunderlag
Internbudget 2020 KuF, ekonom Emelie Olsson, handlingsid: Kfn 2020.7
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kommunstyrelsen - anmälningsärende
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 3 Dnr KFN 2019/33

Kompletterande granskningar i intern kontrollplan 
för 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta uppdaterad intern kontrollplan 
för 2020. Handlingsid Kfn.2020.77. Uppdateringen innebär att även följande 
risker/händelser ingår:

- Belastningsregisterkontrollen
- Beroende av externa medel

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 november 
2019 att följande riskområden ska ingå i nämndens internkontrollplan för 
2020:
- Ensamarbete
- Inbrott, stöld, vandalisering
- Hot och våld mot tjänstemän
- Kunskap om diarieföring

Utifrån riskområdena utarbetade förvaltningen en intern kontrollplan med 
handlingsid: Kfn 2019.357 som beslutades av nämnden vid sitt sammanträde 
den 3 december 2019.

Ekonomiavdelningen har därefter påtalat att samtliga risker med ett riskvärde 
högre än 3 enligt kommunens internkontrollreglemente alltid ska finnas med 
i internkontrollplanen. Följande två risker/händelser har ett riskvärde högre 
än 3 och måste därför också vara med i internkontrollplanen för 2020:

-  Belastningsregisterkontrollen
-  Beroende av externa medel

Förvaltningen har därför uppdaterat 2020-års interna kontrollplan med dessa 
risker/händelser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att en utökning av den interna kontrollplanen 
med två nya risker som ska granskas inte får några ekonomiska konsekvenser 
eftersom tidsinsatserna för att genomföra kontrollerna är begränsade.

Barnperspektivet
Förvaltningens bedömning är att barnperspektivet ytterligare beaktas genom 
att granska att förvaltningen har fungerande rutiner för 
belastningsregisterkontroll. Syftet med belastningsregisterkontroll är enligt 
polisen ”att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova 
brott.”

Miljöperspektivet
Förvaltningens bedömning är att det inte finns några särskilda aspekter att 
beakta utifrån detta perspektiv

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta uppdaterad intern kontrollplan 
för 2020. Handlingsid Kfn.2020.xxx. Uppdateringen innebär att även 
följande risker/händelser ingår:

Belastningsregisterkontrollen
Beroende av externa medel

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2020 kultur och fritid uppdaterad 2020-01-10, 
handlingsid: Kfn 2019.77
Riskanalys 2020 kultur och fritid. Handlingsid: Kfn 2019.312

Tidigare behandling
Kfn § 64/2019  Riskanalys kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 
2019.330
Kfn § 73/2019 Internkontrollplan 2020, handlingsid: Kfn 2019.366
_________
Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 4 Dnr KFN 2020/2

Beslutsattestanter 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med 
bilaga, handlingsid: Kfn 2020.9, för 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna 
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med 
bilaga, handlingsid: Kfn 2020.9, för 2020.

Beslutsunderlag
Attest 2020 KuF, ekonom Emelie Olsson, handlingsid: Kfn 2020.9
_________
Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 5 Dnr KFN 2019/38

Remiss avseende natur och parkprogram

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara remissen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända svaret till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-15 att översända förslaget till 
natur och parkprogram till bland annat vård och omsorgsnämnden för 
yttrande. Yttrandena ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
2020-02-26 och minst innehålla svar på ett antal specifika frågor som framgår 
i beslutet med handlingsid: Kfn 2019.xxx

Förvaltningen, genom enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, föreslår att remissen 
besvaras frågorna enligt följande:

• vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens 
eller organisationens verksamhet?

Hälsa
Stillasittande och stress är ett stort folkhälsoproblem idag, det är en utmaning 
att bryta denna trend. Speciellt att bryta barns mer stillasittande vanor är av 
stor vikt. Nåbara, tillgängliga och
inspirerande gröna miljöer kan bidra till att bryta denna trend.

Föränderligt friluftsliv
Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och ställer krav på tillgång till 
grönytor och naturmiljöer.
Att kombinera nya friluftslivsaktiviteter med traditionellt friluftsliv är en 
utmaning i kommunens ytmässigt begränsade områden.

Förvaltning
Kommunens arealer av park- och naturmark, som skall förvaltas, belastas av 
underhållsskuld. Utmaningen är att effektivisera skötseln och samtidigt höja 
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

§ 5 forts

kvaliteten och öka attraktiviteten. Det finns också ett ökat behov av fler 
och/eller större gröna ytor med större biologisk mångfald.

Informationsspridning/informationsutbyte
Det är en utmaning att sprida kunskap om funktion och nytta i park- och 
naturområden i kommunen. Det saknas idag kanaler och forum för detta.

• vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 
utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

Viktigt med naturområde nära alla boendeorter
Hälsa och föränderligt friluftsliv.
Tillgänglighet i och till grönområden.
Kommunal grönytor främjar spontan idrott.
Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning i 
naturområden.
Tillgänglighetsanpassning

• hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?

Materialet kan användas som informationsbank för föreningar och 
privatpersoner.

• vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i del 1. 
Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

Ekosystemtjänster upprätthåller eller förbättrar människors välmående och 
livsvillkor.
Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och 
återhämtning i parken

11



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

§ 5 forts

:
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara remissen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända svaret till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Del 1.Natur och parkprogram: Inledning, strategi och ställningstaganden, 
handlingsid: Kfn 2019.361
Del 2a. Natur och parkprogrram: Områdesbeskrivningar tätorterna, 
handlingsid, Kfn 2019.362
Del 2b. Natur och parkprogram: Områdesbeskrivningar övriga områden, 
handlingsid: Kfn 2019.363
Del 3. Natur och parkprogram: töversikter, handlingsid: Kfn 2019.364
Del 5. Natur och parkprogram: Ekologiska strukturer i det skogliga och 
odlingsbara landskapet, handlingsid: Kfn 2019.365
Sbn § 103/2019 Remiss avseende natur och parkprogram, handlingsid: Kfn 
2019.360
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.11
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 6 Dnr KFN 2019/5

Kurser och konferenser 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande Marie Ståhlbrand, 1:e 
vice ordförande Matilda Björk och 2:e vice ordförande Tina Bergström-
Darrell deltar vid de delregionala kulturpolitiska överläggningarna om 
kulturplan för Skåne 2021-2024 i Ystad den 4 mars 2020. Deltagarna anmäler 
sig själva till konferensen.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har bjudit in kulturpolitiker och kulturchefer i Skåne till 
delregionala kulturpolitiska överläggningar inför nästa regionala kulturplan 
för Skåne. 

Den 13 februari beslutar Region Skånes kulturnämnd om remissversionen av 
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Kommunerna i Skåne är formella 
remissinstanser. Vid de delregionala kulturpolitiska överläggningarna 
presenteras innehållet i kulturplanen samt de praktiska och formella 
detaljerna kring remissförfarandet. Det kommer även att ges utrymme för 
diskussioner kring de kommande årens kulturpolitiska inriktningar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att deltagande vid konferensen får några 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
miljöperspektivet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att xxx deltar vid de delregionala 
kulturpolitiska överläggningarna om kulturplan för Skåne 2021-2024 i Ystad 
den 4 mars 2020.

Beslutsunderlag
Inbjudan till delregionala kulturpolitiska överläggningar om Kulturplan för 
Skåne 2021-2024, handlingsid: Kfn 2020.12
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-01-15
_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef kultur/fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 7 Dnr KFN 2019/39

Motion "kulturen är viktig"

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
tidigare yttrande att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2019, Ksau § 
2019/228, att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade tidigare. § 159/2019, beslutat att 
överlämna motionen till förvaltningen för beredning och förvaltningen 
genom enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt hade till KSAU sammanträdet den 
16 oktober avgett ett yttrande. Sedan yrkade Sara Anheden (S) på KSAU 
sammanträdet att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden.vilket efter ställd propositionen blev beslutet i 
KSAU.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
tidigare yttrande att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Beslutsunderlag
Svar på motion - Kulturen är viktig, KSAU 2019-10-16, § 2019/228, 
handlingsid: Kfn 2019.ss8
_________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

Kfn § 8 Dnr KFN 2020/4

Anmälningsärenden Kfn 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Avsägelse från Bitte Ahrland Bocz (L) som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, KF 2019-12-16, § 137/2019
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Bitte Ahrland Bocz (L) som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden. Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Bitte Ahrland Bocz (L) kommer att väljas vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde.

Granskning av intern kontroll 2019, Revisorerna 2019-12-12, § 66/2019
Yttranden har inkommit på genomförd granskning från kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder som ordförande i missivskrivelsen begärde yttranden 
från. Dessutom har yttrande inkommit från Byggnadsnämnden. Revisorerna 
beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 januari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.
_________
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