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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
23 juni 2020
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Beslutande Marie Ståhlbrand (M), ordförande
 Matilda Björk (C), 1:e vice ordförande
 Tina Bergström-Darrell (S), 2:e vice ordförande

Solveig Falk (MP), ersätter Roland Ekström (S)
Mats Andersson (M), ersätter Anders Rosengren (SD)
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Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef
Olof Hammar, nämndsekreterare
Karin Nilsson, projektledare § 41

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)     

Justerade paragrafer §§ 37-41

Justeringens plats Kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla 30 juni 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 23 juni 2020

Datum då anslaget sätts upp 01 juli 2020

Datum då anslaget tas ned 27 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
23 juni 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden

§ 37 Dialoger och informationsärenden 2020-06-23
§ 38 Uppföljning Internkontrollplan 2020 - Kunskap om diarieföring
§ 39 Uppföljning av Internkontrollplan 2020 – belastningsregisterkontroll
§ 40 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
§ 41 Artist In Residence-stipendiet till minne av Sten Malmquist
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

Kfn § 37 Dnr KFN 2020/1

Dialoger och informationsärenden 2020-06-23

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 och enhetschef Ros-Marie 
Stjernfeldt informerar om följande:

Aktivitetsparken
Gjutning pågår men pingisborden är försenade. En film om aktivitetsparken 
ska produceras.

Eljarödsbadet
Det har under senare tid förekommit vandalisering på badet vilket bland 
annat medfört att det finns jord i bassängen.

Fjärrlån (bibliotek)
Fungerar med att låna böcker från andra bibliotek, framförallt inom Skåne, 
och att få lånat material levererat till Tomelilla Vissa problem med lån från 
Malmö stad.

Sommarlovsaktiviteter
Inga ekonomiska medel från socialstyrelsen den här sommaren till 
sommarlovsaktiviteter, men en grupp har bildats för att ändå erbjuda 
aktiviteter för sommarlovslediga barn och ungdomar. Aktiviteterna som 
erbjuds redovisas på kommunens hemsida. Mindre omfattning än tidigare. 
Alla aktiviteter planerats för att inte riskera smittspridning under pågående 
covid-19 pandemi.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 37 forts

Alkoholenheten
Personalen har tackat nej till att överflytta sina anställningar till Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund i samband med att verksamheten flyttas dit.

Kulturrådet
Kommunen har beviljats 316 tkr till kulturskolan och 400 tkr till stärkta 
bibliotek i bidrag från kulturrådet.

Riksidrottsförbundet
Det har varit möjligt att söka ekonomiskt stöd till annat än sportsliga 
aktiviteter. Bland annat Tomelilla motorklubb och Lunnarps BK har beviljats 
stöd.

2. KLYS förslag och nyhetsbrev
Nämnden informerades om KLYS förslag till kommunalt krispaket för 
kulturen samt senaste nyhetsbrevet.

3. Information från studieförbunden 
Nämnden informerades om Coronapandemins påverkan på studieförbunden 
och om deras uppmaning att inte minska stödet eller att låta årets 
verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag kommande år. 
Nämnden ska under hösten behandla frågan vidare.

4. Sammanträdet den 18 augusti

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 augusti ställs in på grund 
av för få ärenden. Nästa sammanträde därmed den 22 september.

Protokollsanteckningar:

Tina Bergström-Darell (S) anser inte att sammanträdet i augusti borde ställas in 
utan istället utnyttjas till att bland annat diskutera strategiska frågor med 
fokus på föreningarna.. Tina anser att tre månader mellan nämndens 
sammanträden är alldeles för lång tid.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 37 forts

Marie Ståhlbrand (M) anser inte att det i nuläget är motiverat att genomföra 
sammanträdet den 18 augusti. Under pågående covid-19 pandemi bör endast 
nödvändiga fysiska sammanträden ske. Om det under tiden fram till planerat 
sammanträdesdatum inkommer ärenden som motiverar att genomföra 
sammanträdet kan det finnas anledning att ändra beslutet, men i nuläget finns 
inga sådana indikationer.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar Kfn handlingsid: 2020.324.
VB: KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen Kfn handlingsid: 
2020.325.
Underrättelse - Studieförbunden och Coronakrisen Kfn 
handlingsid:2020.315.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

Kfn § 38 Dnr KFN 2019/33

Uppföljning Internkontrollplan 2020 - Kunskap om 
diarieföring

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende kunskap om 
diarieföring. 

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment i 
verksamheten för att säkerställa en ändamålsenlig hantering och diarieföring 
av ärenden och allmänna handlingar. 

Internkontroll – kunskap om diarieföring
Se till att anställda har kunskap om rutiner kring diarieföring av ärenden. Post 
och e-post registreras skyndsamt i enlighet med kommunens rutiner.

Kontroll har gjorts genom intervju med fyra personer i verksamheten.

Uppföljningen har även redovisats i särskild uppföljningsmall med 
handlingsid: Kfn 2020.318.

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

Barnperspektivet
En del inkommande post kommer från barn och unga och viktigt att 

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

6



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 38 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende kunskap om 
diarieföring. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt,
2020-06-03 Kfn handlingsid: 2020.326.
Uppföljning av internkontroll 2020 - Kunskap om diarieföring Kfn 
handlingsid: 2020.318.
Intern kontrollplan 2020 kultur och fritid uppdaterad 2020-01-10 Kfn 
handlingsid: 2020.77.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-12: Kfn § 64/2019  Riskanalys kultur- 
och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden 2019-12-03: Kfn § 73/2019 Internkontrollplan 
2020
Kultur- och fritidsnämnden 2020-01-21: Kfn §  3/2020 Internkontrollplan 
2020 med riskanalys kultur- och fritidsnämnden
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

Kfn § 38 Dnr KFN 2019/33

Uppföljning av Internkontrollplan 2020 - 
belastningsregisterkontroll

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende 
belastningsregisterkontrollen.

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment i 
verksamheten för att säkerställa hög servicenivå gentemot invånare, samt att 
garantera att anställd personal inte är dömd för något brott.

Internkontroll – Belastningsregisterkontroll
Kultur och fritid gör vid alla nyanställningar som arbetar med barn/unga en 
belastningsregisterkontroll för att säkerställa att ny personal inte är dömd för 
sexualbrott och andra grova brott. Personal blir inte anställd om inte ett 
utdrag ur belastningsregistret kan uppvisas som är utan allvarliga brott för 
enhetschefen. 

Enheten har granskat fem anställningsbeslut och har kommit fram till att alla 
har lämnat utdrag ur belastningsregistret. 

Uppföljningen har även redovisats i särskild uppföljningsmall med 
handlingsid: Kfn 2020.318.

Ekonomiska konsekvenser
Bristande kontroll kan leda till kostnader för att behöva avsluta olämpliga 
anställningar som är dömda för brott.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 38 forts

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende 
belastningsregisterkontrollen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt,
 2020-06-02 Kfn handlingsid: 2020.327.
Uppföljning av Internkontrollplanen  2020  - kultur och fritidsnämnden Kfn 
handlingsid: 2020.318.
Intern kontrollplan 2020 kultur och fritid uppdaterad 2020-01-10 Kfn 
handlingsid: 2020.77.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-12: Kfn § 64/2019  Riskanalys kultur- 
och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden 2019-12-03: Kfn § 73/2019 Internkontrollplan 
2020
Kultur- och fritidsnämnden 2020-01-21: Kfn §  3/2020 Internkontrollplan 
2020 med riskanalys kultur- och fritidsnämnden
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

Kfn § 40 Dnr KFN 2019/37

Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 
kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22 
Ärendet ska när det behandlas på nästa sammanträde ha kompletterats med 
följande:

Ekonomisk konsekvensanalys: Konsekvensanalysen ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen 
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka 
ekonomiska konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar. 

Datum för införande av nytt stödsystem: Nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att införa det nya stödsystemet från och med 
aktivitetsåret 2021 och inte från den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut på dagens sammanträde att kultur-och fritidsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas 
upp två år efter införandet ska gälla även när nytt beslut fattas den 22 
september.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar 
möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och 
förebyggande verksamheter av hög kvalité i första hand för barn och 
ungdomar i åldrarna 7–25 år inom kommunen.

Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd 
till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla 
kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 40 forts

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att tillsätta en 
arbetsgrupp för översyn av stödsystemet till föreningslivet. Arbetsgruppen 
startade sitt arbete kort därefter och förslaget till nytt stödsystem som 
utarbetades hösten 2019 har därefter förankrats hos föreningslivet i 
kommunen som haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har det 
slutliga förslaget som nu föreligger för beslut förankrats i kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden har även kontinuerligt informerats sedan 
arbetsgruppen startade våren 2019.

På dagens sammanträde fördes en dialog kring möjligheterna till 
övergångsregler mellan nuvarande och förslaget till nytt stödsystem i 
samband med införandet men nämnden kom fram till att inte föreslå sådana. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska 
konsekvenserna såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.
Barnperspektivet
Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen i 
åldrarna 7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av 
föreningslivet.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och 
att införa det från den 1 januari 2021. Kultur-och fritidsnämnden föreslår 
också kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas upp 
två år efter införandet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 40 forts

Beslutsunderlag
Förslag till nytt stödsystem slutprodukt 2019 rev 2020-05-27, handlingsid: 
Kfn 2020.329.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-06-09 Kfn 
handlingsid: 2020.328.
Antal deltagartillfällen 2018-2019 Kfn handlingsid: 2020.330.
Kfn § 29/2020 Uppdateringar gällande nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun Kfn handlingsid: 2020.307.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-19: Kfn § 29/2020 Uppdateringar 
gällande nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Andersson (M) föreslår att ärendet återremitteras till 
förvaltningen/arbetsgruppen för att kompletteras med en ekonomisk 
konsekvensanalys. Konsekvensanalysen ska beskriva vilka ekonomiska 
konsekvenser det nya stödsystemet får för kommunen jämfört med gällande 
stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska konsekvenser det 
kan innebära för enskilda föreningar. Dessutom föreslår Mats Andersson att 
det nya stödsystemet ska införas från och med aktivitetsåret 2021, vilket 
innebär att är först 2022 som utbetalningarna till föreningslivet sker enligt det 
nya förslaget till stödsystem.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Mats 
Anderssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

Kfn § 41 Dnr KFN 2020/30

Artist In Residence-stipendiet till minne av Sten 
Malmquist

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse Michel Whelan, Storbritannien 
till stipendiat och Artist In Residence-konstnär 2021. 

Ärendebeskrivning
Sten Malmqvist-stipendiet ska för andra gången delas ut 2021. Ansökan har 
varit öppen mellan 1 februari och 30 april 2020. Genomförande och statuter 
av Stipendiet finns reglerat i handlingsid: Kfn 2017.528.

År 2019 delades stipendiet ut för första gången. Det tillföll då den 
amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara. Hennes vistelse våren 2019 
bidrog till flera möten och samarbeten mellan såväl allmänheten som olika 
aktörer – lokala hembygdsföreningar, Tomelilla Naturskyddsförening, 
Tomelilla bibliotek, ÖSKG, professionella konstnärer och konsthantverkare 
m.fl. Hon ledde workshops för grupper på Österlens folkhögskola och 
Tomelilla kulturskola. Hennes stipendievistelse dokumenterades i en film av 
Joen Bergenrud som finns tillgänglig på Tomelilla konsthalls hemsida, 
https://www.tomelilla.se/uppleva-och-gora/kultur/konsthall. 

Mot bakgrund av allmänhetens intresse samt de fruktsamma möten och 
samarbeten som skapades vid förra årets stipendievistelse ser vi på Tomelilla 
konsthall emot att återigen få dela ut stipendiet och erbjuda både en 
internationell konstnär och Tomelillaborna möjligheter till samarbeten, 
kulturellt utbyte och kreativa processer. 

Det har i år inkommit 90 ansökningar från flera delar av världen, 56 från 
Europa, 17 från Asien, 15 från Nordamerika och 2 från Latinamerika och 
stipendiet har sökts av konstnärer inom de mest skiftande discipliner, måleri, 
performance, fotografi, skulptur m.fl. Ansökningarna har genomgående hållit 
en hög kvalitet varför det varit en utmaning att välja ut två stipendiater. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 41 forts

Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men stor vikt har också 
lagts på projektbeskrivningen, allmänhetens möjlighet att delta och 
presentationen.

Anja Warzecha, Tyskland
Anja Warzecha är en konstnär som i huvudsak ägnar sig åt måleri och olika 
former av collagetekniker. I sina verk utforskar hon relationen mellan natur 
och arkitektur, och undersöker våra uppfattningar om gränserna mellan 
trygghet och alienation. Med utgångspunkt i landskap och stadsmiljöer skapar 
hon föreställningar om helt nya miljöer utifrån egna upplevelser och 
fragmentariska minnen. 
Warzecha presenterar en projektidé där hon tillsammans med 
lokalbefolkningen ska skapa ett tredimensionellt verk, ”Reconstructing 
home” som tar avstamp i Tomelillabornas föreställningar om sin stad och 
närmiljö, och låter deltagarna reflektera över begreppet ”hem”, vad det 
betyder för dem själva och vad det betyder för andra. Genom att komponera 
samman sina egna och deltagarnas olika bilder skapas ett gemensamt verk 
som skildrar platsens identitet och dess invånare. 

Michael Whelan, Storbritannien
Michael Whelan är en etablerad konstnär och fotograf som rör sig i 
gränslandet mellan det narrativa och det dokumentära. Han har varit verksam 
i över 15 år och har vunnit flera priser. Genom ett flertal fotoprojekt har han 
satt fokus på det sociala samspelet människor emellan samt relationen mellan 
människa och miljö och skapat verk som bland annat lyfter människans 
villkor i det moderna samhället. 
Whelan presenterar en mycket detaljerad projektidé specifikt för Tomelilla 
som inkluderar bl.a. art walks och arbete med flera olika fototekniker 
(Camera obscura, fotogram), och som genomsyras av hans intresse att 
sammanföra äldre och yngre generationer, dels för att låta de äldre 
Tomelillabornas kunskap om sin miljö möta de yngres föreställningar om sitt 
närområde och deras tekniska kunnande, och dels tillsammans med dem 
utforska nya uttryck. Whelan är en erfaren handledare och föreläsare med 
lång erfarenhet av att arbeta med olika grupper. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 juni 2020

Justerandes sign

§ 41 forts

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
Förvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden att tilldela någon av 
nedanstående utvalda konstnärer som stipendiat och Artist In Residence-
konstnär 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
2020-06-15 Kfn handlingsid: 2020.331.
Sökanden förteckning Kfn handlingsid: 2020.332.
_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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