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Datum då anslaget tas ned 26 oktober 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
22 september 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare:
Per Larsson (S)
Mats Andersson (M)

Övriga:
Olof Hammar, nämndsekreterare
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef
Emelie Olsson, ekonom
Elin Wrede, kulturskolchef, § 43
Rickard Vidar, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden

§ 42 Ändringar i föredragningslistan
§ 43 Dialoger och informationsärenden 2020-09-22
§ 44 Mikaeli marknad den 22 oktober 2020
§ 45 Ordförandebeslut - ändring i delegeringsregler för kultur- och 

fritidsnämnden – alkoholärenden
§ 46 Delårsrapport jan-aug 2020 för kultur- och fritidsnämnden
§ 47 Uppföljning av Internkontrollplan 2020 - tertial 2
§ 48 Grundläggande granskning av kultur- och fritidsnämnden
§ 49 Samråd gällande tematiskt tillägg till gällande Översiktsplan 2025 med 

utblick mot 2040 för Tomelilla kommun, Skåne län
§ 50 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
§ 51 Anmälningsärenden Kfn 2020-09-22
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 42      

Ändringar i föredragningslistan

Kultur- och fritidsnämndens beslut
På förslag av 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell (S) beslutar kultur 
och fritidsnämnden om följande ändringar i föredragningslistan

Under dialoger och informationsärenden läggs följande punkt till:

Avrapportering från RF-SISUS Skånes årliga mötesdag i Malmö den 18 
september.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 43 Dnr KFN 2020/1

Dialoger och informationsärenden 2020-09-22

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. Välkommen till kultur- och fritidsnämnden Linnea Brolin (C) och 
Anna Sandegren (SD)

Linnea Brolin (C) valdes till ny ledamot och 1:e vice ordförande efter Matilda 
Björk (C) och Anna Sandegren (SD) till ny ersättare efter Jonas Olsson (SD) 
på kommunfullmäktige den 21 september.

2. Kulturskolan
Kulturskolchef Elin Wrede informerade om kulturskolan och dess 
verksamhet.

3. Information från förvaltningen
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt informerade om följande:

- Sommarens aktiviteter
Inga bidrag erhölls i år från Socialstyrelsen till sommarlovsaktiviteter. Trots 
detta har aktiviteter erbjudits fyra dagar i veckan under hela sommaren. Ett 
fåtal av dessa har köpts in men merparten har skett i egen regi. Aktiviteterna 
har anpassats för att förhindra smittspridning under pågående covid-19 
pandemi.

- Aktivitetsparken och dess invigning
Aktivitetsparken är nu invigd och i drift. Under invigningsceremonin 
medverkade Marie Ståhlbrand och Tina Bergström-Darrell från kultur- och 
fritidsnämnden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 43 forts

- Kommande föreningsbesök
Nämnden informerades om de kommande föreningsbesöken den 24 
september.

- RF-SISU Skånes årliga mötesdag
Tina Bergström-Darrell och Ros-Marie Stjernfeldt informerade om sitt 
deltagande på mötesdagen den 18 september i Malmö. 
Årets program hade fokuserat på idrottsrörelsen och kommunerna. Under 
förmiddagen genomfördes seminarium om demokrativillkorsutredningen, 
idrottsrörelsens stödformer samt smakprov från utbildning kring idrottens 
samhällsnytta. Under eftermiddagen genomfördes två seminarier. Det första 
handlade om samverkan mellan kommuner och det andra seminariet om 
barnkonventionen och föreningsidrotten.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2020.368.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 44 Dnr KFN 2020/22

Mikaeli marknad den 22 oktober 2020

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

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 och kultur- och fritidsnämndens 
delegeringsregler p. 5.4 kan ordförande i nämnden fatta beslut i brådskande 
ärenden. Dagens beslut har innan det fattades förankrats i kultur- och 
fritidsnämndens presidium.

På grund av rådande covid-19 pandemi fattade regeringen den 27 mars 2020 
beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 50 personer. och det finns i nuläget inget som tyder 
på att reglerna på kort sikt kommer förändras på ett sådant sätt ett det är 
möjligt att genomföra årets marknad den 22 oktober.

Tomelilla höstmarknad 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.
Beslut om att ställa in marknaden 2020 kunde därför inte avvaktas till 
nämndens sammanträde den 22 september.

Ekonomiska konsekvenser
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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 44 forts

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

Uppföljning
Förvaltningen har inte bedömt att frågan är aktuell utifrån detta perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Ståhlbrand, 
den 18 augusti 2020, handlingsid: Kfn 2020.347

Tjänsteskrivelse nämndesekreterare Olof Hammar  handlingsid: Kfn  
2020.369.
_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 45 Dnr KFN 2019/8

Ordförandebeslut - ändring i delegeringsregler för 
kultur- och fritidsnämnden - alkoholärenden

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

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Ståhlbrand (M) beslutade den 
9 juli 2020 att all delegation till delegat alkoholhandläggare ändras till delegat 
alkoholhandläggare Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Beslutet fattades med stöd av 6 kap.39 § kommunallagen då ärendet var 
brådskande och kultur- och fritidsnämndens beslut inte kunde avvaktas.

Ordförandebeslutet finns bifogat handlingarna. Handlingsid: Kfn 2020.342

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

Beslutsunderlag
Undertecknat ordförandebeslut - ändring i delegeringsregler för kultur- och 
fritidsnämnden – alkoholärenden., handlingsid: Kfn 2020.342.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2020.370.
_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 46 Dnr KFN 2020/25

Delårsrapport jan-aug 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppdaterad delårsrapport 
för januari-augusti 2020 med handlingsid: Kfn 2020.371 och att lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på ca 0,5 mnkr. 
Prognosen är osäker då man inte vet hur Covid-19 pandemin påverkar 
verksamheten under resterande del av året. Det prognostiserade resultatet 
beror till viss del på sjukskrivning inom verksamheten, färre aktiviteter har 
kunnat utföras samt att årets utställning inte var lika kostsam som tidigare 
utställning att utföra. Verksamheten jobbar även med stärkta bibliotek vilket 
medför att personalen arbetat mot projekt i viss utsträckning.

Verksamheten redovisar inga avvikelser i uppföljning avseende 
Internkontrollplan 2020.

Samtliga mål bedöms bli delvis uppfyllda för 2020. Anledningen till att inte 
full måluppfyllsele bedöms kunna uppnås beror för samtliga mål på pågående 
covid-19 pandemi.

På sammanträdet delades ett nytt delårsrapportdokument ut där några 
mindre justeringar skett jämfört med dokumentet som bifogats handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser
Nämnden prognosticerar ett överskott för 2020. Beslut om att godkänna 
delårsrapporten bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslut om att godkänna delårsrapporten bedöms inte få några konsekvenser 
ur ett barnperspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 46 forts

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte bedömt att beslut om att godkänna delårsrapporten 
får några konsekvenser sett ur ett miljöperspektiv.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter verksamhetsårets slut i 
årsredovisning för 2020.

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

Beslutsunderlag
Delårsrapport jan-aug 2020 för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 
2020.371
Delårsrapport jan-aug 2020 för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 
2020.364.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2020.371.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Marie Ståhlbrand (M) föreslår att nämnden beslutar att 
godkänna den uppdaterade delårsrapport med handlingsid: Kfn 2020.371 
som delades ut på dagens sammanträde.
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Marie 
Ståhlbrands förslag.
_________

Beslutet skickas till:

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 47 Dnr KFN 2019/33

Uppföljning av Internkontrollplan 2020 - tertial 2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende hot och våld mot 
tjänstemän.

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment i 
verksamheten för att säkerställa hög servicenivå gentemot invånare, samt att 
se över risken av hot och våld mot tjänstemän.  

Internkontroll – Hot och våld mot tjänstemän
Kultur och fritid kontrollerar antal incidenter och antal polisanmälningar som 
har registrerats i HR-systemet vid hot och våld mot tjänstemän. 

Enhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende 
hot och våld mot tjänstemän inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida.

Uppföljningen har även redovisats i särskild uppföljningsmall med 
handlingsid: Kfn 2020.365

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 47 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 hot och våld mot 
tjänstemän.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Kfn 2020.372.
Uppföljning internkontrollplan 2020 - hot och våld, kultur och 
fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2020.365.
Intern kontrollplan 2020 kultur och fritid uppdaterad 2020-01-10, 
handlingsid: Kfn 2020.77
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 48 Dnr KFN 2020/31

Grundläggande granskning av kultur- och 
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara revisorernas frågor gällande 
den grundläggande granskningen enligt bifogad frågemall från KPMG AB 
med handlingsid:Kfn 2020.366

Ärendebeskrivning
I 12 kap kommunallagen (SFS nr: 2017:725) regleras den kommunala 
revisionen. Där framgår det att revisorerna årligen granskar all kommunal 
verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed och som bedrivs 
inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Som en del av revisorernas uppdrag i Tomelilla kommun genomförs 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
Revisorerna har via sitt sakkunniga biträde KPMG AB skickat ut ett 
frågebatteri till nämnden.

KPMG skriver att i den grundläggande granskningen ingår att bedöma 
centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och 
internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och 
riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Frågorna till kultur- och 
fritidsnämnden är tänkta att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är 
också tänkta att utgöra underlag vid revisorernas sammanträde med 
nämndens presidium 2020.

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 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 48 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.

Uppföljning
Revisorerna ska efter räkenskapsårets slut avge en revisionsberättelse. Den 
grundläggande granskningen kommer sannolikt utgöra en viktig del när 
revisorerna ska ta ställning till att bevilja nämnden ansvarsfrihet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara revisorernas frågor gällande 
den grundläggande granskningen enligt bifogad frågemall från KPMG AB 
med handlingsid:Kfn 2020.366

Beslutsunderlag
KPMG AB - Grundläggande granskning 2020 för kultur och fritidsnämnden  
handlingsid: Kfn 2020.366.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2020.373.
_________

Beslutet skickas till:
KPMG AB, Lars Jönsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 49 Dnr KFN 2019/38

Samråd gällande tematiskt tillägg till gällande 
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 för 
Tomelilla kommun, Skåne län

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

Ärendebeskrivning
Plan och byggenheten i Tomelilla har tagit fram ett förslag till
tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040. 

Den26 augusti 2020 §104 godkände Kommunstyrelsen att ställa ut förslaget 
för samråd. Nu har myndigheter, företag och medborgare möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget.

Natur- och parkprogram är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande
områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och
vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter
av stor betydelse för människan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-15 att översända förslaget till 
natur och parkprogram till bland annat kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 januari 2020, Kfn § 
5/2020, att besvara remissen enligt förvaltningens förslag. 

Förvaltningen, genom enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, föreslår att förslag 
på tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 
besvaras frågorna enligt följande:
 vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens eller 

organisationens verksamhet?
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

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 
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.
Kommunala grönytor främjar spontan idrott.
Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning i 
naturområden.
Tillgänglighetsanpassning
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

• 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

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit ett det får några ekonomiska konsekvenser i 
detta läge av processen

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 beslutar att besvara förslaget enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända svaret till 
kommunstyrelsen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

Beslutsunderlag
Samrådsremiss Tematiskt tillägg, handlingsid: Kfn 2020.352.
Kfn § 5/2020 Remiss avseende natur och parkprogram, handlingsid: Kfn 
2020.86.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 1 Inledning  strategi och 
ställningstaganden, handlingsid: Kfn 2020.353.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2a Områdesbeskrivningar tätorterna, 
handlingsid: Kfn 2020.354.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b1 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Kfn 2020.355.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b2 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Kfn 2020.356.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b3 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Kfn 2020.357.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b4 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Kfn 2020.358.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 3 Artöversikter, handlingsid: Kfn 2020.359.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 4 Ekosystemtjänster, handlingsid: Kfn 
2020.360.
Samrådshandling 2020-06-15 Del 5 Ekologiska strukturer i det skogliga och 
odlingsbara landskapet, handlingsid: Kfn 2020.361.
Undersökning av miljöpåverkan- Natur- och parkprogram, handlingsid: Kfn 
2020.362.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.374.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

Kfn § 50 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 
för att bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med kultur och 
fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 
40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ett fördjupat underlag ska tas 
fram. Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs 
och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Ärendet ska behandlas på nytt på nämndens sammanträde 2020-11-17 
förutsatt att förvaltningen då är klara med kompletteringarna.

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.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 50 forts

Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020, 
Kfn § 40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut 
från arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som 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.

Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag från den 23 juni och lämnar 
följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för bl.a. lokalt aktivitetsstöd 
(LOK) så är det svårt att veta vilka konsekvenserna blir för att det inte finns 
tillgängliga uppgifter. I det nya förslaget är det t.ex. åldern 7 - 25 och 
nuvarande uppgifter som förvaltningen får in från föreningarna är åldern 5 - 
20. 
Kontakt har tagits med SkåneIdrotten SISU för att få in uppgifter gällande 
deltagartillfälle för 2019 gällande det statliga (LOK) som är åldern 7 - 25 för 
föreningar i Tomelilla kommun. De uppgifter vi har fått är att föreningarna 
har rapporterat in 6 172 deltagartillfälle för åldern 
21 - 25. Vilket motsvarar en kostnad i det nya förslaget på 6 172 x 5 kr =30 
860 kr, vilket är en kostnad kommunen inte haft tidigare. 

Därutöver så tillkommer de föreningar som inte får statligt LOK men som 
kan söka kommunalt LOK för åldern 21 - 25 år och hur många detta kan bli 
har vi inga uppgifter på.  I gengäld så har kommunen utbetalt LOK stöd för 
åldern 5 - 6 och 2019 så var detta 2 791 deltagartillfälle, vilket motsvarar 2791 
x 7 kr=19 537 kr.

När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka 
om lokalt aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några 
uppgifter på hur många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att 
söka om i det nya stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa 
föreningar enbart haft möjlighet att söka grundbidrag som är baserad på 
medlemsantalet för medlemmar boende i Tomelilla kommun. 2020 betalades 
det ut 47 846 kr i grundbidrag.
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Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 50 forts

När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av 
kostnader som får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som 
föreningarna får söka för i det nya förslaget är följande:        

- Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, 
försäkringar, vatten och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- 
och skötselkostnader samt eventuellt larm.

Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart 

- räntor för lån med ”fritidsnämndens borgen”, vatten och avlopp, 
värmekostnader som föreningarna fick ansöka om. 

Förvaltningen har inte tillgång till dessa uppgifter och kan därmed inte få 
fram de ekonomiska konsekvenserna gällande driftsbidraget i nuvarande 
bidragsregler jämfört med förslaget i det nytt stödsystem. 

Enligt kultur och fritidsplanen prioriteras barn och unga samtidigt som kultur 
och fritidsnämnden vill att alla föreningar ska behandlas lika och att 
aktiviteter ska premieras. 

Nya förslaget till stödsystem har en likabehandling vad gäller de statliga 
stöden med samma ansökningsregler och ansökningstider.

På kultur och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2020 
yrkades och beslutades om ännu en återremiss. Anledningen beskrevs 
enligt följande av ordförande på sammanträdet:

Ovissheten och otryggheten är stor för föreningslivet 2020 inte minst med 
anledning av Covid-19. För vårt viktiga föreningsliv är det därför mycket 
angeläget att när en så här stor omstöpning av villkoren görs, då måste 
förslaget vara väl berett.
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Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 50 forts

I arbetsgruppens yttrande till dagens sammanträde i kultur- och 
fritidsnämnden om ekonomiska konsekvenser, beskrivs ekonomiska 
konsekvenser för lokalt aktivitetsstöd för föreningar som redan idag ansöker 
om lokalt aktivitetsstöd. Det behöver göras en komplettering av 
inhämtande av uppgift från såväl pensionärsföreningar och 
funktionsvariationsföreningar för deltagartillfälle 2018 och 2019 för att 
kunna göra en ekonomisk uppskattning för det nya stödsystemet. 
Dessutom behövs inhämtande av uppgifter från fem föreningar för 2018 
och 2019 för ekonomisk konsekvensanalys gällande driftsbidraget. Analys 
om prognostiserat ekonomiskt utfall jämfört med nuvarande utfall.

Nuvarande ekonomisk ram och fördelning ska redovisas i 
beslutsunderlaget och en jämförelse med prognosen för utfall i ekonomisk 
konsekvensanalys.

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

Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att det 
nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 september 2020

Justerandes sign

§ 50 forts

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 och med aktivitetsåret 2021. Kultur-och fritidsnämnden 
föreslår också kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska 
följas upp två år efter införandet.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt stödsystem slutprodukt 2019 rev 2020-05-27, handlingsid: 
Kfn 2020.329.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-09-15 handlingsid: 
Kfn 2020.375.
Antal deltagartillfällen 2018-2019 handlingsid: Kfn 2020.330.
Kfn § 29/2020 Uppdateringar gällande nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun handlingsid:Kfn 2020.307.
Kfn § 40/ 2020 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun 
handlingsid:Kfn 2020.340.
Yttrande angående återremiss på stödsystemet 2020-08-26, handlingsid: Kfn 
2020.351

Tidigare behandling
Kfn § 9/2019 Rapport föreningsöversyn/översyn av bidragsregler
Kfn § 21/2019 Inrättande av arbetsgrupp för översyn av bidragsregler
Kfn § 74/2019 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kfn § 29/2020 Uppdateringar gällande nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun
Kfn § 40/ 2020 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
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Justerandes sign

§ 50 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Ståhlbrand (M) och Linnea Brolin (C) föreslår att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för att bryta ner beräkningarna av 
föreningsstödet i enlighet med kultur och fritidsnämndens beslut 2019-03-26 
(Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 40/2020). 

Vidare föreslås att ett fördjupat underlag ska tas fram. Förvaltningen ges i 
uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Slutligen föreslås att ärendet ska behandlas på nytt på nämndens 
sammanträde 2020-11-17 förutsatt att förvaltningen då är klara med 
kompletteringarna.
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Marie 
Ståhlbrands och Linnea Brolins förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Kfn § 51 Dnr KFN 2020/4

Anmälningsärenden Kfn 2020-09-22

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

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 22 september 2020:

Fördelning av statsbidrag för inköp av litteratur till folk- och 
skolbibliotek 2020

Tomelilla kommun har beviljats 50 000 kr i bidrag. Information om 
statsbidraget finns i bifogat beslut från kulturrådet med handlingsid: Kfn 
2020.363.

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

Beslutsunderlag
Fördelning av statsbidrag för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 
2020, handlingsid: Kfn 2020.363.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2020.376.
_________
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