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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
19 maj 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Mats Andersson (M)

Övriga

Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Olof Hammar, nämndsekreterare
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef
Emelie Olsson, ekonom

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden

§ 27 Dialoger och informationsärenden 2020-05-19
§ 28 Ordförandebeslut: Lokalt aktivitetsstöd 2020 med anledning av Covid-19
§ 29 Uppdateringar gällande nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 

kommun
§ 30 Nationaldagen 6 juni 2020 och Tomelilla sommarmarknad den 16 juli 2020
§ 31 Kulturpriset 2019
§ 32 Idrottspriset 2019
§ 33 Ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden 2020, tertial 1
§ 34 Uppföljning Internkontrollplan 2020, ensamarbete
§ 35 Delegeringsbeslut maj 2020
§ 36 Redovisning av anmälningsärenden Kfn 2020-05-19
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 27 Dnr KFN 2020/1

Dialoger och informationsärenden 2020-05-19

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:

- Byggandet av Aktivitetsparken är ca 7 veckor försenad på grund av 
covid-19 pandemin och väderförhållanden. Tilldelade budgetramar 
för aktivitetsparken bedöms hållas.

- Arbete pågår med att skapa rutiner för att gällande covid-19 regler 
och riktlinjer ska kunna följas under sommaren på kommunens 
badanläggningar. Besökare kommer uppmanas att byta kläder hemma 
för att inte riskera smittspridning i badens omklädningsrum. Om 
nödvändigt kan det bli aktuellt att införa fasta badtider för att följa 
reglerna/begränsningarna när det gäller antal besökare. Förvaltningen  
kommer tillse att berörda föreningar som driver badanläggningarna 
har kännedom till vilka regler som gäller.

- Fritidschecken har införts, Cirka 20 föreningar plus kommunens egen 
verksamhet kommer ta emot checkarna som skickats ut till barn och 
ungdomar i årskurs 4-9 och som är giltiga till den 1 oktober. 
På dagens sammanträde begärde Tina Bergström-Darrell (S) att en 
utvärdering av fritidschecken ska ske efter den 1 oktober vilket 
nämnden godkände. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 27 forts

Utvärderingen ska redovisas på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2020-11-17 och en fråga som ska besvaras i den är om 
fler nya barn och ungdomar blivit aktiva i föreningarnas och i 
kommunens aktiviteter genom införandet av fritidschecken.

2. Uppdaterat årshjul för 2020
Nämndsekreterare Olof Hammar informerade om de förändringar som skett 
i årshjulet sedan det presenterades för nämnden senast. Två intern kontroll 
uppföljningar har tillkommit och på grund av att budgetprocessen för 2021 
flyttats fram på grund av covid-19 pandemin kommer nämndens 
internbudget för 2021 behandlas av nämnden i december 2020.

3. Information om Alkoholenhetens flytt 
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt informerade om alkoholenhetens flytt till 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Inledningsvis kommer 
tillståndsbesluten finnas kvar i kommunerna. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.281.
Årshjul 2020, handlingsid: Kfn 2020.282.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 28 Dnr KFN 2020/19

Ordförandebeslut: Lokalt aktivitetsstöd 2020 med 
anledning av Covid-19

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

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Ståhlbrand (M) beslutade 
2020-04-01 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att föreningar i Tomelilla 
kommun som ansöker om lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2020 kan 
välja mellan att göra en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har 
genomförts under första halvåret 2020 eller ansöka med de aktiviteter som 
genomfördes första halvåret 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Tomelilla kommun ökar inte eller möjligtvis ökar högst 
marginellt med detta beslut. Utan beslut om att få använda 2019 års 
aktivitetsstatistik så hade Tomelilla kommun sparat pengar eftersom 
utbetalningen av lokalt aktivitetsstöd hade minskat till följd av covid-19. Men 
det kan inte vara meningen att Tomelilla kommun ska spara pengar på covid-
19 på föreningslivets bekostnad.

Barnperspektivet
Detta beslut tas för att de föreningar som genomför aktiviteter för barn och 
unga ska kunna fortsätta sin viktiga verksamhet.

Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ordförande Marie Ståhlbrand, Ordförandebeslut lokalt 
aktivitetsstöd 2020 med anledning av Covid-19, handlingsid: Kfn 2020.205.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 29 Dnr KFN 2019/37

Uppdateringar gällande nytt stödsystem för ideella 
föreningar i Tomelilla kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen för översyn av bidragsregler till ideella föreningar i Tomelilla 
kommun har tagit fram ett förslag till nytt stödsystem som nämnden 
informerades om vid sitt sammanträde 2019-11-13.

Vid sammanträdet presenterade också representanter från arbetsgruppen hur 
förslaget skulle förankras hos kommunens föreningar och politiska partier 
och att föreningarna därefter i januari 2020 (som sedan förlängdes till 
februari) skulle få möjlighet att skriftligt yttra sig över förlaget innan det 
under våren 2020 behandlades vidare.

På dagens sammanträde presenterar arbetsgruppen ett uppdaterat förslag till 
nytt stödsystem efter inkomna synpunkter från föreningslivet som 
information till nämnden. Justeringar ska ske i stycke 1.5 gällande stöd till 
kulturellt värdefulla byggnader och förslaget ska sedan behandlas som ett 
beslutsärende på nämndens sammanträde den 23 juni. Det framkom under 
sammanträdet att det är kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga 
beslutet om nytt stödsystem. Beslutet som kultur- och fritidsnämnden därför 
ska fatta den 23 juni är att godkänna förslaget till nytt stödsystem samt att 
föreslå kommunfullmäktige att anta detsamma 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit ett det får några ekonomiska konsekvenser i 
detta läge av processen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 29 forts

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av processen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av processen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, förslag till nytt stödsystem 
för ideella föreningar i Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn 2020.284.
_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 30 Dnr KFN 2020/22

Nationaldagen 6 juni 2020 och Tomelilla 
sommarmarknad den 16 juli 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in alla kommunala 
arrangemang kring nationaldagsfirandet den 6 juni 2020 samt att ställa in 
Tomelilla sommarmarknad den 16 juli 2020.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda alternativa lösningar för kommunalt nationaldagsfirande som följer 
gällande regler och riktlinjer under pågående Covid-19 pandemi.

Ärendebeskrivning
Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ingår bland annat 
kommunala arrangemang kring nationaldagsfirandet den 6 juni samt att 
arrangera sommar och höstmarknad i Tomelilla.

På grund av pågående covid-19 pandemi med gällande restriktioner som 
bland annat förbjuder folksamlingar på mer än 50 personer är förvaltningens 
bedömning att det inte är möjligt att genomföra nationaldagsfirandet den 6 
juni samt Tomelilla sommarmarknad den 16 juli. Det är i nuläget osäkert hur 
länge nuvarande restriktioner kommer gälla men eftersom dessa arrangemang 
kräver framförhållning för att kunna genomföras bedömer nämnden att bästa 
alternativet är att redan nu fatta beslut om att ställa in dessa arrangemang 
2020. 

Tomelilla sommarmarknad innebär besök från många marknadsknallar. 
Förvaltningens bedömning är att om nämnden väntar för länge med beslut 
om att ställa in marknaden kan det få större ekonomiska konsekvenser för 
knallarna jämfört med att meddela beslutet i god tid.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 30 forts

Ekonomiska konsekvenser
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för nationaldagsfirandet så har 
kommunen inte tagit på sig några kostnader fram tills nu.  
Vad det gäller marknader så har kultur och fritid endast en budget på 24 tkr 
utöver de intäkter som dras in.  Kultur och fritid har hittills lagt ner ca 9 tkr 
på polistillstånd och marknadsföring.

Barnperspektivet
Dessa arrangemang vänder sig även till barn så att ställa in innebär att 
möjligheterna till aktiviteter för barnen dessa dagar också begränsas.

Miljöperspektivet
Att ställa in arrangemangen kan få vissa positiva effekter ur ett 
miljöperspektiv. Speciellt Tomelilla sommarmarknad innebär transporter i 
stor omfattning både för krämare och tivoli och för besökare. Större 
arrangemang innebär också nedskräpning på de platser där de arrangeras.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in alla kommunala 
arrangemang kring nationaldagsfirandet den 6 juni 2020 samt att ställa in 
Tomelilla sommarmarknad den 16 juli 2020.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda alternativa lösningar för kommunalt nationaldagsfirande som följer 
gällande regler och riktlinjer under pågående Covid-19 pandemi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2020-04-28, 
handlingsid: Kfn 2020.283
_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 31 Dnr KFN 2019/31

Kulturpriset 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2019-års kulturpris ska tilldelas Acke 
Eriksson.

Ärendebeskrivning
Kulturpriset tilldelas i år Eljarödsbon Acke Eriksson, som genom sitt 
intresse, gedigna arbete och forskning om människor, gårdar och hus, har 
spridit kunskap om den österlendska landsbygden och då speciellt om sin 
älskade hembygd Eljaröd.

Acke Eriksson har sen barnsben intresserat sig för sin hembygd, ett intresse 
som bara växt genom åren. Han har grävt i arkiven och skapat ett register på 
över 11 000 personer som har bott i Eljaröd de senaste 366 åren, från 1651 
fram till nu. Acke har även identifierat vilka personer som har bott på vilken 
gård eller i vilket hus och allt har han samlat i ett 563 sidigt uppslagsverk.

Tomelilla kommuns kulturpris (10 000 kr)

§ 1. Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för 
förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde.

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från 
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas 
av skriftlig motivering.

§ 3. Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller 
verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till 
kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats 
för berikande av kulturella värden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt 
att reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.

§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

De nominerade är:

Spjutstorps badorkester (10 nomineringar)
Caroline Carlsson, julhjälpen (7 nomineringar)

Annika Nilsson (2 nomineringar)
Bonderumsringen, Eva Gustavsson (2 nomineringar)
Himlaro-skospel
Softa fritidsgård/Armani Krantz
Tobias Kralmark
Torsdagsträffen i Sjutstorp
Ingalill Thorsell
Gaël Joly
Eva Troedson
Christinas Wänner
Kjell Nilsson
Acke Eriksson
Roderick Luccius

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

Barnperspektivet
Det finns inga hinder mot att nominera barn för priset.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden väljer någon av de nominerade (med motivering 
till varför i beslutet) till vinnare av kulturpriset 2019.

Beslutsunderlag
Sammanställning av nomineringar, nämndsekreterare Olof Hammar, 
handlingsid: Kfn 2020.286.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-04-27, handlingsid: 
Kfn 2020.285.
_________

Beslutet skickas till:

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 32 Dnr KFN 2020/5

Idrottspriset 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att 2019-års idrottspris ska tilldelas 
Martina Andersson.

Ärendebeskrivning
Årets idrottspris går till en av världens starkaste kvinnor, Martina Andersson. 
Martina, som är uppvuxen i Tomelilla har vunnit titeln som Sveriges, 
Europas och världens starkaste kvinna och har genom sina prestationer satt 
Tomelilla på kartan.

Hon har tagit tagit VM-guld i Strongwoman i sin viktklass och hon har sju 
SM-titlar och tre raka EM-guld och fungerar som en god förebild för 
kommunens barn och unga.

Tomelilla kommuns idrottspris som inrättats ska utdelas till person som är 
bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen 
och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens 
område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag skall representera 
förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun. 

Stadgar för Tomelilla kommuns idrottspris 
§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda 
eller lag, inom idrottens område. 

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från 
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas 
av skriftlig motivering. 

§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat 
sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull 
och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera 
enskilda eller lag. 
Lag ska representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 32 forts

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt 
att reservera anslaget belopp under högst två år. 

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

De nominerade är
Martina Andersson
Elin Nilsson
Thea Brünjes
Bertil Linden
Anton Areskoug
Fotbollslaget Skåne Tranås i Korpen/Mats Andersson
Hampus Berg
Eve Björk / Bertil Poppe Persson
William Nilsson
Fredrik Andersson
Johan Kaldner
Hampus Nilsson

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

Barnperspektivet
Även barn kan nomineras för idrottspriset.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 32 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden väljer någon av de nominerade (motivering ska 
framgå av beslutet) till vinnare av idrottspriset 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Olof Hammar 2020-04-27, handlingsid: 
Kfn 2020.287.
Nomineringar till idrottspriset 2019, nämndsekreterare Olof Hammar, 
handlingsid: Kfn 2020.286
_________

Beslutet skickas till:

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 33 Dnr KFN 2020/25

Ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden 
2020, tertial 1

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport för januari-
april 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Resultatet för perioden visar på ett överskott på 1,7 mnkr.
Detta beror främst på verksamheten för Alkoholenheten fått in största delen 
av sina intäkter tidigt på året. Huvudbiblioteket – verksamheten har ännu inte 
gjort så stora inköp under året. Verksamheten har sökt och fått beviljat 
externa bidrag som kommer upparbetas under hösten.

Kultur och Fritidsverksamheten prognostiserar för 2020 ett överskott på 0,2 
mnkr. Det finns osäkerhetsfaktorer beroende av Covid-19 pandemin, 
aktiviteter skjuts upp på framtiden och osäkerhet finns i hur stor utsträckning 
som vi kommer kunna genomföra alla aktiviteter.  

Ingen avrapportering till nämnden har skett avseende uppföljning av intern 
kontrollplan 2020 under tertial 1. Nämnden hade inget sammanträde i april 
varför första avrapporteringen sker i maj enligt tidigare planering.

Verksamheten bedömer att det blir svårt att uppfylla samtliga mål för 
verksamheten under året. På grund av rådande covid-19 pandemi bedöms 
målet att föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och unga inte kunna 
uppfyllas.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport för januari-
april 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar:  handlingsid: Kfn 
2020.290
TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla kommun uppdaterad per 2020-05-
25, handlingsid: Kfn 2020.302
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 34 Dnr KFN 2019/33

Uppföljning Internkontrollplan 2020, ensamarbete

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
ensamarbete i 2020-års internkontrollplan.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 
internkontroll. Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en 
väsentlighet- och riskbedömning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 januari 2020, § 3, att den 
interna kontrollplanen 2020 ska omfatta granskningsområden:

- Ensamarbete

När det gäller att minimera riskerna av ensamarbete är kontrollmetoden:
- Undvika ensamarbete i möjligaste mån. 
- Överfallslarm
- Rutiner

När det gäller ensamarbete så är kontrollmetoden:
- Skriftliga rutiner
- Överfallslarm

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörd personal.

Resultatet av den interna kontrollen visar att rutiner fungerar enligt 
rutinbeskrivning på ensamarbete.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 34 forts

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 fritid föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna 
uppföljningen av internkontrollplanen för år januari-april 2020 - 
ensamarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt daterad 5 maj 2020, 
handlingsid: Kfn 2020.2020.289
Riskanalys för internkontrollplan handlingsid: Kfn 2020.77.
_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 35 Dnr KFN 2020/21

Redovisning av delegeringsbeslut maj 2020

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

Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:

1 Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet om 
utvecklingsbidrag på 637,2 tkr gällande kulturskolor

1. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet om 
bidrag på 530 tkr gällande stöd till stärkta bibliotek

2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet om 
bidrag för inköp av litteratur till folk och skolbibliotek på 709,5 tkr

3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande återkallande av 
serveringstillstånd för Önskeboende AB för serveringsstället Torget 6.

4. Anmälan av delegeringsbeslut gällande fördelning av Tomelilla 
kommuns kulturbidrag 2019 som utbetalts 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
delegeringsbeslut till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 35 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2020.291.
Ansökan om utvecklingsbidrag kulturskolor, Kulturrådet, handlingsid: Kfn 
2020.251.
Stöd till stärkta bibliotek i hela landet, Kulturrådet, handlingsid: Kfn 
2020.252.
Ansökan om bidrag inköp av litteratur till folk och skolbibliotek, Kulturrådet, 
handlingsid: Kfn 2020.253.
Återkallande av serveringstillstånd Önskeboende, handlingsid: Kfn 2020.254.
Information om kulturbidrag och föreningar-beslut för utbetalning 2020, 
handlingsid: Kfn 2020.272.
________

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Alkoholenheten
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 36 Dnr KFN 2020/4

Redovisning av anmälningsärenden Kfn 2020-05-
19

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2020-04-15, Ks § 44, Reviderad tidplan för 
budgetarbetet 2021-2023

Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i 
samband med den stora utbredningen av Covid-19 har förutsättningarna för 
kommunens budgetprocess påverkats. Skatteunderlagsprognoserna som 
Sveriges Kommuner och Regioner lämnade i början av året och som låg som 
grund för kommunens planeringsförutsättningar kommer att nedrevideras 
kraftigt.  

I detta läge är det svårt att fortsätta med samma tidplan och samma 
förutsättningar som fastställts tidigare. Utifrån rådande omständigheter 
beslutades om en reviderad tidplan för det kommande budgetarbetet.

Följande reviderade tider är det som direkt berör nämnden:

 Budgetberedning den 10 juni samt 8-9 september
 Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 

23 september 2020 i KSAU. Kfn har redan fattat sina beslut kring 
detta, men finns möjlighet till ev kompletteringar/justeringar fram till 
dess.

 Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 december 2020.
 Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat aktuell 

nämnd som ett informationsärende den 31 januari 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 36 forts

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-28 nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: 
Kfn 2020.292.
________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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