
TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 februari 2020

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 25 februari 2020, kl. 14.00-
16.30

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

Anders Rosengren (SD)
Roland Ekström (S) § 10 till och med punkt 4
Solveig Falk (MP), ersätter Roland Ekström (S) på § 10 från och med 

punkt 5 samt §§ 11-15

Övriga närvarande Olof Hammar, nämndsekreterare
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ros-Marie-Stjernfeldt, enhetschef kultur och fritid
Anni Antoni, bibliotekarie § 10 punkt 1

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)   

Justerade paragrafer §§ 10-15

Justeringens plats Kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla 4 mars 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 25 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp 5 mars 2020

Datum då anslaget tas ned 30 mars 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 februari 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden

§ 10 Dialoger och informationsärenden 2020-02-25
§ 11 Införande av Fritidscheck
§ 12 Upplösning av föreningsrådet i Tomelilla kommun
§ 13 Nämndinitiativ om meröppet på Tomelilla bibliotek
§ 14 Inbjudan till mötesplats - idrottsrörelsen och kommunerna
§ 15 Anmälningsärenden Kfn 2020-02-25
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

Kfn § 10 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. Anni Antoni informerar om kommunens biblioteksfilialer´
Anni Antoni, bibliotekarie i Brösarp, informerande nämnden framförallt om 
vilka positiva effekter införandet av meröppet fått för kommunens bibliotek 
ute i byarna.

2. Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius informerade om aktivitetsparken. 
Upphandlingen har nu slutförts och Svevia AB kommer förutsatt att bygglov 
beviljas att påbörja byggandet den 1 april. Skateboardbanan kommer vara på 
600 kvm och dessutom kommer det finnas bänkar och utepingisbord samt 
belysning (som upphandlats separat). Aktivitetsparken beräknas vara 
färdigbyggd och klar för invigning vad gäller dessa delar den 30 juni 2020.

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

Tina Bergström-Darrell och Matilda Björk redogjorde för de möten med 
föreningslivet som skett sedan nämndens senaste sammanträde. Remisstiden 
förlängdes till den 29 februari enligt nämndens önskemål på senaste 
sammanträdet. Arbetsgruppen kommer träffas och gå igenom inkomna 
remisser och sedan lämna en avrapportering till nämnden på sammanträdet 
den 24 mars.

4. Verksamhetsplan 2020
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius informerade om förvaltningens 
verksamhetsplan för kultur och fritid. Verksamhetsplanen hade bifogats 
handlingarna till dagens sammanträde.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts

5. Måldiskussion inför mål 2021 som ska beslutas på nästa 
sammanträde

Eftersom kultur- och fritidsnämnden inte har något sammanträde i april 
måste beslut om mål 2021 fattas på sammanträdet den 24 mars. Efter 
diskussioner fick nämndsekreteraren i uppdrag att boka en heldagskonferens 
den 24 mars på Tomelilla golfklubb. Dagen kommer starta kl 8.30 med 
diskussioner om målen för 2021 med målen för 2020 som underlag. 
Dessutom ska nämnden under dagen diskutera vad man ska fokusera på 
framöver med de nya förutsättningar som gäller sedan delar av verksamheten 
flyttats till samhällsbyggnadsnämnden samt hur nämnden ska 
arbeta/samarbeta med föreningslivet framöver. Dessutom ska ordinarie 
sammanträde genomföras under dagen.

6. Inför budget 2021 för kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius redogjorde för den kommande 
processen med budget 2021. Som underlag hade en omvärldsanalys bifogats 
handlingarna.

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 
25 februari 2020

Justerandes sign

Kfn § 11 Dnr KFN 2020/11

Införande av Fritidscheck

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta formerna för en fritidscheck 
samt införa en försöksverksamhet med fritidscheck under 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019, § 113, i samband med 
behandlingen av mål och budget 2020 att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för samt besluta om formerna för en 
försöksverksamhet med fritidscheck under 2020 som ska ge fler ungdomar 
möjligheten att utöva kultur-, idrott eller annan föreningsverksamhet. 
Utredningen ska ange åldersgräns för försöksverksamheten med fritidscheck. 

250 000 kr avsätts till nämnden och uppdraget ska vara verkställt senast 
1 april 2020.

Kultur och fritidsnämnden beslutar följande om formerna för en fritidscheck 
under 2020: 

Fritidschecken är riktad till barn/ungdomar som är mellan 10 och 15 år och 
bor i Tomelilla kommun, det finns 952 barn och unga i denna ålder just nu 
och dessa får en Fritidscheck värd 250 kronor. När kultur och fritid har gjort 
en omvärldsanalys angående barn och ungdomars fritid så är det i detta 
åldersintervall som många slutar med fritidsaktiviteter. Så bedömningen är att 
det är just detta åldersintervall som behöver motiveras.  Barn/ungdomar i det 
aktuella åldersintervallet kommer att få hem en personlig fritidscheck i 
brevlådan.
Fritidschecken, som är värd 250 kronor, kan lösas in hos föreningar, samt 
inom kommunens kultur och fritidsverksamheter. Fritidschecken gäller som 
betalning/delbetalning av medlemsavgift eller deltagaravgift i någon särskild 
aktivitet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts

Om Fritidschecken
- Varje person får använda en check, och den kan endast användas hos 

en förening eller kommunens kultur och fritidsverksamhet, 
- Fritidschecken gäller som betalning/delbetalning av medlemsavgift 

eller deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Eventuellt övervärde går 
till föreningen.

- Fritidschecken kan användas för kostnader som uppstår 2020. För att 
värdet ska betalas till föreningen måste användarna ha lämnat i sina 
checkar till föreningarna senast den 1 oktober, och vi måste ha fått in 
alla checkar från föreningarna senast den 1 november 2020

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv eftersom kommunfullmäktige avsatt 250.000 kronor till kultur och 
fritidsnämnden. Förvaltningen har tagit in offert på ett tryck av en 
fritidscheck och fått en kostnad på 1940 kr + moms samt det tillkommer en 
portokostnad på ca 7.000 kronor.

Barnperspektivet
Under december-januari 2020/2021 utvärdera och samråda om 
fritidschecken tillsammans med ungdomsdemokrati, kulturcrew och Sofftas 
besökare.
 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta formerna för en fritidscheck 
samt införa en försöksverksamhet med fritidscheck under 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 2020-02-18, handlingsid: 
Kfn 2020.119

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-11-04, § 113/2019: 
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

Kfn § 12 Dnr KFN 2018/52

Upplösning av föreningsrådet i Tomelilla kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upplösa det av nämnden 2018-12-11 
instiftade föreningsrådet. Förvaltningen får i uppdrag att informera berörda.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2018-12-11 (Kfn § 
74/2018, handlingsid: Kfn 2019.18) följande:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag på 
utformning av föreningsråd, instiftar rådet, ger förvaltningen i uppdrag att 
förbereda rådets verksamhet, samt att förvaltningen ska återkomma med 
rapport om arbetets fortskridande vid nämndens februarisammanträde.

I samband med att arbetsgruppen för översyn av nytt stödsystem till ideella 
föreningar träffat kommunens föreningar har det framkommit att 
föreningsrådet inte fungerat som det var tänkt. Nämnden förde en dialog på 
sitt sammanträde 2019-01-21 och var eniga om att upplösa föreningsrådet 
och istället genomföra minst två årliga workshops för kommunens ideella 
föreningar.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upplösa det av nämnden 2018-12-11 
instiftade föreningsrådet. Förvaltningen får i uppdrag att informera berörda.

Beslutsunderlag
Kfn § 74/2018 Instiftan av ett föreningsråd i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Kfn 2019.18

Tidigare behandling
Kfn § 1/2020: Dialoger och informationsärenden 2020
_________

Beslutet skickas till:

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

Kfn § 13 Dnr KFN 2019/36

Nämndinitiativ om meröppet på Tomelilla bibliotek

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att till 
nämndssammanträdet den 24 mars 2020 ta fram underlag för att införa 
meröppet på Tomelilla bibliotek.

Protokollsanteckning
Tina Bergström-Darrell (S) lämnar följande protokollsanteckning: Jag har 
inget att invända mot förslaget till beslut i nämndinitiativet, men menar att 
det är felaktigt att använda Tomelilla kommuns mall och logo för 
tjänsteskrivelse när två ledamöter i nämnden lämnar in ett nämndinitiativ. 
Vidare frågade jag varför Leif Sandbergs (C) namn fanns med i mallen till 
nämndinitiativet utan att få något konkret svar.

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har vi i Tomelilla kommun öppnat meröppna 
bibliotek i våra byar, vilket på många sätt blivit en stor framgång. Det har lett 
till ökat tillgänglighet då fler invånare fått möjlighet att låna böcker och 
medier på tider som fungerar för dem. Dessutom har biblioteken öppnat upp 
en träffpunktsyta som gynnat både föreningsliv och bygemenskap. 

Biblioteken har en avgörande roll att spela i barn och vuxnas bildningsresa 
och vi behöver stimulera och entusiasmera fler att läsa mer. Biblioteken är 
därför också viktiga grundbultar i vår demokrati.

Vi ser att det är flera större tätorter i landet som infört meröppna bibliotek. 
Fördelarna med att möjliggöra för meröppet även på Tomelilla bibliotek är 
stor, både utifrån att på ett positivt sätt använda sig av den resurs som 
biblioteken är samt att kunna tillmötesgå fler invånares behov av att låna 
böcker och andra medier med en helt ny flexibilitet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

§ 13 forts

Investeringsberedningen kommer under våren att utifrån förslag från 
nämnderna ta beslut om prioriterade investeringar. Investeringsberedningen 
har sitt första sammanträde den 3 april. Till kultur- och fritidsnämndens 
möte den 24 mars behöver alltså nämnden ha underlag för att kunna fatta 
beslut och få in meröppet bibliotek på Kulturhuset i Tomelilla i 
investeringsberedningsprocessen.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen måste givetvis se över de ekonomiska konsekvenserna såväl 
vad gäller investeringsbelopp och driftskostnad när underlaget tas fram.

Barnperspektivet
Biblioteken är mycket viktiga för barn och ett meröppet bibliotek i Tomelilla 
ökar såväl barn som vuxnas möjlighet att låna böcker och andra medier på 
tider som passar dem.

Miljöperspektivet
Att ha ett meröppet bibliotek i centrala Tomelilla med närhet till 
kollektivtrafik kan enbart vara positivt ur ett miljöperspektiv.

Marie Ståhlbrands (M) och Matilda Björks (C) förslag till 
beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att till 
nämndssammanträdet den 24 mars 2020 ta fram underlag för att införa 
meröppet på Tomelilla bibliotek. 

Beslutsunderlag
Nämndinitiativ om meröppet på Tomelilla bibliotek, handlingsid: Kfn 
2020.121
_________

Beslutet skickas till:

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

Kfn § 14 Dnr KFN 2020/13

Inbjudan till mötesplats - idrottsrörelsen och 
kommunerna

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tre förtroendevalda, i första hand 
ordförande, 1e vice ordförande och 2.e vice ordförande,  erbjuds att delta på 
konferensen mötesplats – idrottsrörelsen och kommunerna i Malmö den 24 
april 2020. Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt får i uppdrag att anmäla 
deltagarna från Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Inbjudan har inkommit till RF-SISU Skånes (tidigare Skåneidrotten) årliga 
mötesdag för kommunernas politiker och tjänstemän med intresse för
idrottsrelaterade frågor den 24 april.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslutet får några ekonomiska konsekvenser 
då konferensen är gratis.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att xxx deltar på konferensen mötesplats 
– idrottsrörelsen och kommunerna i Malmö den 24 april 2020. Enhetschef 
Ros-Marie Stjernfeldt får i uppdrag att anmäla deltagarna från Tomelilla 
kommun.

Beslutsunderlag
Inbjudan till mötesplats - Idrottsrörelsen och kommunerna, handlingsid: Kfn 
2020.105
_________
Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

Kfn § 15 Dnr KFN 2020/4

Anmälningsärenden Kfn 2020-02-25

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

Ärendebeskrivning

Stöld på Tomelilla konsthall
12 februari inkom kopia på polisanmälan gällande stöld av två 
belysningslampor på Annas konstverk den 6 februari.

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige utsåg på sitt sammanträde 2020-02-10 Conny 
Thoresson (L) till ny ersättare i nämnden efter Bitte Ahrland Bocz (L)

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 att lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.
_________
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