
TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 november 2020

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 17 november 2020, kl. 
14.00-16.00

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

Anders Rosengren (SD
Per Larsson (S), ersätter Roland Ekström (S)

Övriga närvarande Olof Hammar, nämndsekreterare
Ros-Marie-Stjernfeldt, enhetschef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef, på distans
Emelie Olsson, ekonom, på distans
Linnea Olsson, HR-strateg, § 53, på distans

Utses att justera Tina Bergström-Darrell (S)   

Justerade paragrafer §§ 52-64

Justeringens plats  25 november 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 17 november 2020

Datum då anslaget sätts upp 26 november 2020

Datum då anslaget tas ned 21 december 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 november 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och 
fritidsnämnden

§ 52 Dialoger och informationsärenden 2020-11-17
§ 53 Rutin för beredning inför nämnd, styrelse och utskott
§ 54 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
§ 55 Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 2021
§ 56 Riskanalys 2021 kultur- och fritidsnämnden
§ 57 Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till automatisk bevattning och 

gräsklippare
§ 58 Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, Tomelilla tennisklubb
§ 59 Motion - Inrätta ett föreningsledarpris
§ 60 Införande av Fritidscheck – Återrapportering
§ 61 Uppföljning interkontrollplan 2020 - inbrott, stöld och vandalisering
§ 62 Sten Malmquist familjegrav - Artist in Residence stipendiet
§ 63 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet 

påverkats negativt av covid-19 pandemin
§ 64 Anmälningsärenden Kfn 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

Kfn § 52 Dnr KFN 2020/1

Dialoger och informationsärenden 2020-11-17

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

Ärendebeskrivning

1. Information från Förvaltningen
Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef 
Ros-Marie Stjernfeldt.

- Lägesrapport gällande nytt stödsystem
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt informerade om att insamling av underlag 
enligt uppdrag av nämnden den 22 september inte är helt slutfört men 
förvaltningen kommer ha klart ett nytt underlag för beslut på sammanträdet 
den 15 december.

- Övrigt
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius informerade om att biblioteket i 
Tomelilla tätort, konsthallen och fritidsgården Soffta stängt tillfälligt, från 
och med 13 november på grund av covid-19 pandemin. Simskolorna 
fortsätter sin verksamhet så länge det inte kommer nya direktiv.

Samhällsbyggnadschefen informerade vidare om att det ställs mycket frågor 
gällande covid-19 på grund av oro i verksamheten. Samhällsbyggnadschefen 
och hans närmaste medarbetare får frågor gällande smittspridning, t ex vad 
som gäller vid smitta i familj, hur man ska agera vid symptom på 
virusinfektion och liknande trots att man inte är sakkunniga inom dessa 
områden. Informationen om vart man ska vända sig med denna typ av frågor 
borde bli tydligare.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 52 forts

2. Information från Ordförande
Kultur- och fritidsnämndens konferens och jullunch den 15 december på 
Golfrestaurangen är på grund av covid-19 läget inställd. Ordinarie 
sammanträde sker i lokal Äppelkriget i kommunhuset den 15 december kl 14. 
Ledamöter och ersättare uppmanas att om möjligt delta digitalt.
Nämndsekreteraren fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att boka fd 
sparbankshuset på torget för en måldag/planeringsdag för nämnden den 23 
februari 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.464.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

Kfn § 53 Dnr KFN 2020/35

Rutin för beredning inför nämnd, styrelse och 
utskott

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2020, ksau § 
201/2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur 
beredning inför nämnd, utskott och styrelse ska gå till. Anledningen främst 
att en granskning visat att enhetliga rutiner för detta inte fanns i kommunen.

En rutin som ska gälla från och med 1 november har nu tagits fram av 
förvaltningen.

Nämndsekreteraren har också av kanslichefen informerats om att på ett 
ordförandemöte i början av oktober bestämdes att ordförande framöver ska 
erhålla utkastet till protokollet och ge sitt godkännande innan det skickas till 
justeraren. Det är inget som skrivits in i den nya rutinen så respektive 
nämndsordförande har möjlighet att bestämma att protokollet även 
fortsättningsvis skickas till ordförande och justerare så fort det är klart för 
faktakontroll. 

Nackdelen med att inte göra så är att tiden mellan sammanträde och justering 
kan komma att behöva förlängas. Med nuvarande rutin justeras protokollet 
normalt 4-5 arbetsdagar efter sammanträdet. Tiden behöver troligen 
förlängas med denna nya rutin för om alla inte är överens om 
formuleringarna kan det behövas några arbetsdagar för att bli det. Med den 
nya rutinen kan det ta några dagar från protokollet är klart tills att det kan 
skickas till justeraren men det beror på hur snabbt ordförande återkopplar till 
nämndsekreteraren. 

Arbete pågår med att införa digital justering av protokoll. När den rutinen är 
i drift blir denna fråga troligen inte aktuell.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 53 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. När digital justering är i drift kommer det att innebära mindre 
transporter till kommunhuset i Tomelilla för att justera protokoll

Uppföljning
Det har inte fastställts att någon formell uppföljning av den nya 
beredningsrutinen ska ske.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.465.
Rutin för beredning inför nämnd, styrelse och utskott, handlingsid: Kfn 
2020.447.
_________

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

Kfn § 54 Dnr KFN 2020/41

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

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

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. 

Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. 
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten.

Vid ett möte nyligen mellan revisorerna och HR-chefen lyftes att nämnderna 
inte kände till resultaten från det systematiska arbetsmiljöarbetet. HR-chefen 
fick i uppdrag att redovisa SAM-rapporten per verksamhet för respektive 
ansvarig nämnd.

På dagens sammanträde redovisade HR-strateg Linnea Olsson en 
sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2019 inom 
samhällsbyggnadsverksamheten där även kultur och fritid ingår.

Ekonomiska konsekvenser
Att redovisa resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet för nämnden 
för inga 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 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 54 forts

Uppföljning
Nämnden kommer under 2021 få redovisat SAM-arbetet för 2020.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.466.
SAM 2019 Presentation nämnd, handlingsid: Kfn 2020.457.
_________

 

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

Kfn § 55 Dnr KFN 2020/33

Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 
2021

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra sammanträden 2021 
enligt följande: 26 januari, 23 februari (planeringsdag), 23 mars, 25 maj, 24 
augusti, 28 september, 23 november, 14 december.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag är att nämnden genomför åtta sammanträden under 
2021, vilket är ett färre jämfört med 2020. Sammanträdet i slutet av juni har 
tagits bort då det i nuläget inte bedöms finnas behov av ett sådant.
Ärenden gällande alkoholtillstånd ligger från 2021 inte inom nämndens 
ansvarsområde.

Nämnderna ska besluta om mål samt taxor och avgifter för 2022 senast den 
9 april 2021. I övrigt har tiderna för beslut om delårsrapporter och årsbokslut 
beaktats vid planeringen. Beslut om tidplan för budget 2022 har inte formellt 
fastställts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ha 17 sammanträden under 2021. 
I stort sett två sammanträden per månad bortsett från under sommaren. 
Nämndsekreterarens bedömning är därför att deras sammanträdesplan inte 
behöver beaktas vid planeringen då det aldrig är långt till nästa KSAU efter 
kultur- och fritidsnämndens planerade sammanträden.

Förvaltningen föreslår att nämnden precis som 2020 håller sina 
sammanträden på tisdagar kl 14 i kommunhuset. Då pågående covid-19 
pandemi sannolikt kommer ha påverkan även under 2021 bokas i första hand 
lokal Äppelkriget i kommunhuset för att trängsel aldrig ska behöva uppstå 
och de som har möjlighet uppmanas att om möjligt delta digitalt.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 55 forts

Förslag på datum:

Tisdagen den 26 januari
Tisdagen den 23 februari, planeringsdag heldag
Tisdagen den 23 mars
Tisdagen den 25 maj
Tisdagen den 24 augusti
Tisdagen den 28 september
Tisdagen den 23 november
Tisdagen den 14 december

Ordförandeberedningar äger rum cirka en vecka innan utskicket av kallelse 
och handlingar. Tider för dessa bokas när sammanträdesplanen för nämnden 
fastställts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra sammanträden 2021 
enligt följande: 26 januari, 23 februari (planeringsdag), 23 mars, 25 maj, 24 
augusti, 28 september, 23 november, 14 december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.467.
_________

  

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Nämndadministratör Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

Kfn § 56 Dnr KFN 2020/38

Riskanalys 2021 kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att risk id 2, 3, 8 och 9 i förvaltningens 
riskanalys, handlingsid: Kfn 2020.458, ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i 
december med förslag till internkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska kultur- och fritidsnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens 
verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat åtta risker. Kultur- och 
fritidsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och 
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021.

En kommunövergripande handbok för intern kontroll har nyligen utarbetats 
och arbete pågår med att uppdatera kommunens reglemente för intern 
kontroll.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

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 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 56 forts

Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå hur 
uppföljningen ska ske.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att risk id x, x och x i förvaltningens 
riskanalys, handlingsid: Kfn 2020.458, ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden i 
december med förslag till internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn 
2020.468.
Riskanalys 2021 bruttolista, handlingsid: Kfn 2020.458.

  
Förslag till beslut under sammanträdet
Efter dialog föreslår samtliga ledamöter att riskid 2,3,8,9 i riskanalys 2021 ska 
ingå i nämndens interna kontrollplan.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

Kfn § 57 Dnr KFN 2020/37

Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till 
automatisk bevattning och gräsklippare

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beviljar ett 
räntefritt lån till Lunnarps Bollklubb.

Ärendebeskrivning
Lunnarps Bollklubb har i skrivelse den 19 oktober 2020 ansökt om räntefritt 
lån på 250 000 kronor för investering av automatisk bevattningsanläggning 
och inköp av gräsklippare.

Lunnarps Bollklubb har för avsikt att göra en investering i automatisk 
bevattningsanläggning som är nödvändig för att kunna hålla A-planen i 
speldugligt skick. De senaste årens varma klimat samtidigt som 
matchaktiviteterna ökat, har inneburit att bevattningen behövt utökas och bli 
mera effektiv.

A-planen måste i huvudsak bevattnas på nätterna för att få god effekt och 
bättre utnyttjande av vattnet samt för att kunna klippa och ha aktiviteter på 
dagar och kvällar. Nuvarande bevattningståg måste flyttas en till två gånger 
per natt vilket medför orimliga personalkostnader och också svårigheter att 
finna ideell arbetskraft för en här uppgiften. 

Den automatiska bevattningen sköter sig själv och styrs via dator. Den 
nuvarande bevattningståget kommer fortsättningsvis att användas på B- och 
C-planerna där vi kan alternera och inte behöver göra flyttningar under 
natten. Den automatiska bevattningen ansluts till bevattningståget till 
klubbens egen brunn. 

Lunnarps Bollklubbs nuvarande gräsklippare är utsliten och de har därför 
behov av att investera i en ny klippare.

Lunnarps Bollklubb har i skrivelsen angett kostnaderna och bifogat offerter 
på investeringarna enligt följande samt bilaga för egeninsats:
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

 Automatisk bevattningsanläggning för A-plan ca 187 000 kronor inkl 
moms.

 Inköp av ny gräsklippare 62 500 kronor inkl moms.

Båda objekten kostnadsberäknade efter offerter från leverantörer. 
Investeringarna är beräknade att genomföras under perioden november 2020 
– mars 2021.

Lunnarps Bollklubb har presenterat i bilaga vad gäller egeninsats i samband 
med installation av automatisk bevattningsanläggning.

I samband med installation genomför klubben följande egeninsatser:

 Förstudie/studiebesök/resor för besiktning av olika anläggningar av 
automatisk bevattning.

 Förstudie för mätning av vattentillrinning i egen brunn – Brunns och 
energiborrföretag.

 Ut montering av trasig pumpanläggning med tryckkärl.
 Inhyrning av gräsupptagare.
 Grävning ca 100 meter för nedläggning av stamledning inkl 

återfyllning och tillbakaläggning av gräsyta.
 Håltagning i pumphusgolv för ny sugledning.
 Håltagningar i klubbvillan för ledningsdragning till elcentral inkl 

ledningsdragning till styrenhet.
 Elinstallation i pumphus samt vid elcentral.

Summa utgifter: 299 000 kr

Finansieringsplan
 Lunnarps BK:s eget kapital samt ideella arbetet 49 500 kr
 Sökta medel från Tomelilla kommun 250 000 kr

14



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

Lunnarps Bollklubb har undersökt möjligheterna att få bidrag via 
Riksidrottsförbundet/anläggningsstöd. Denna typ av investeringar landar 
dock inte inom bidragskriterierna. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Lunnarps Bollklubb 155 886 kronor i 
driftbidrag från kommunen. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan hålla planen i speldugligt skick 
gynnar barn och unga i sitt utövande av idrotten. 

 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen har tagit med miljöperspektivet 
utifrån ett bättre utnyttjande av vattnet. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett räntefritt 
lån till Lunnarps Bollklubb.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Kfn 2020.469. 
Ansökan om anläggningslån rörande automatisk bevattningsanläggning och 
ny gräsklippare, handlingsid: Kfn 2020.452.
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

Kfn § 58 Dnr KFN 2020/39

Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, 
Tomelilla tennisklubb

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett 
räntefritt lån på 250 000 kronor till Tomelilla tennisklubb till padelbanan.

Ärendebeskrivning
Tomelilla Tennisklubb har i skrivelse inkommen den 2 november 2020 
ansökt om stöd/bidrag/räntefritt lån på 250 000 kronor för utomhus 
padelbana i Tomelilla centralort samt 500 000 kr till övrig renovering av 
tennisanläggningen. De skriver följande:

Padel
”Vi (Tomelilla Tennisklubb) har i ett samarbetsprojekt med Tomelilla IF 
satt igång ett arbete för att få till stånd en utomhus padelbana i Tomelilla 
centralort.

Banan ska ligga alldeles vid idrottsplatsen/tennisbanorna i skogsbacken och 
ett antal tider för spel i veckan ska vara kostnadsfria och ämnade för 
barn/ungdomar.

TIF (som lagt ner mycket förarbete i projektet) har sökt och fått 2/3 av 
nödvändigt belopp från allmänna arvsfonden (c:a 500 000 kr). Tennisklubben 
ska som samverkanspart stå för 1/3 av satsningen, som i sin helhet är 
beräknad till c:a 750 000 kr. 

Vi undrar om det är möjligt för tennisklubben att få något bidrag alt. ett 
räntefritt lån som kan hjälpa oss vidare i processen?

Vi är således i behov av 250 000 kr för vår del i just detta projekt. Då 
omfattar det även ekonomi för att göra området till och runt banan trivsam 
och tillgänglig, med plantering och staket. Vi räknar med att intäkter från spel 
ska täcka löpande kostnader och nödvändigt underhåll och administration.
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Tennis
Då tennisanläggningen snart har 50 år på nacken är behovet av reparationer 
stort. Vi sökte och fick en hygglig summa (150 000 kr) från Skånes 
idrottsförbund och 25 000 kr från kommunen i projektet ”hallyftet” för 
några år sedan. 

Detta bidrag tillsammans med eget kapital och ideellt arbete (c:a 200 000 kr) 
gav oss en uppdaterad innebana med plexipave spelunderlag samt en 
invändig renovering av omklädningsrum och gemensamma ytor. Banan, med 
dess nya spelegenskaper, anses nu av många vara den bästa i sydöstra Skåne 
och spel och uthyrning har ökat markant.

Men då mycket annat är gammalt och eftersatt kommer vi att behöva göra 
andra stora investeringar i vår befintliga anläggning. Nytt värmesystem, 
förråds- och hallrenovering, vilka vi delvis måste finansiera med stöd/lån. Vi 
har sökt medel från olika instanser men ännu inte fått någon ansökan 
godkänd. 

Vi har nu beställt ett nytt värmesystem som ska ersätta den gamla oljepannan 
och kostnaden för detta beräknas till 200 00 kr-. Detta klarar vi men tömmer 
kassan fullständigt. Vi sökte energibidrag för denna investering, klimatklivet 
på Länsstyrelsen samt energibidrag från riksidrottsförbundet men tyvärr fick 
vi inte gehör för våra ansökningar.

Vi kommer att behöva ytterligare bidrag/kommunlån till resterande åtgärder. 
Vi måste isolera och klä om båda gavlarna samt reparera fasad/förråd. Dessa 
är beräknade till 500 000 kr men ingen vet exakt eftersom det är svårt att få 
grepp om kostnaderna. Ett tennistält av vår typ är ovanlig idag och vi har 
haft svårt att få in relevanta offerter på arbetet. De offerter vi fått in pekar på 
en totalkostnad på upp mot en miljon kronor men vi kommer att göra allt för 
att för att komma undan billigare. Alt. kommer vi att behöva skjuta vissa 
investeringar på framtiden men vi kommer inte undan behovet, vi får bara 
dela upp det i mindre bitar. Vi hoppas verkligen att vi kan lösa det mest akuta 
under 2021.
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Vi har sökt bidrag för detta hos Jordbruksverket, projektstöd för ny-
ombyggnad eller upprustning av lokaler. Ännu inget svar. Skulle vi få något 
stöd därifrån så får vi titta på och bedöma ytterligare behov utifrån det.

Tomelilla Tennisklubb har för litet årligt bidrag för att kunna beviljas hela 
den sökta lånesumman, varför förvaltningen föreslår kultur och 
fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att de beviljas 250 000 kronor 
till padelhallen.

Summering, åtgärder/behov
Padelsatsningen: 250 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla kommun.
Värmesystem, tennis: 200 000 kr. Egen finansiering.

Övrig renovering, tennis: Beräknat 500 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla 
kommun.

Övrigt
”Vi lägger redan åtskilliga timmars eget arbete för att driva dagens anläggning 
och vi räknar med ytterligare egna arbetsinsatser i våra nya satsningar även 
om det blir allt svårare att få medlemmar att bidra med ideellt arbete.”

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Tennisklubben 16 565 kr i driftbidrag 
från kommunen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan tillföra en ny anläggning som 
även gynnar barn och unga i sitt utövande av idrott. 

 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen att bevilja ett 
räntefritt lån på 250 000 kronor till padelbanan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Kfn 2020.470.
Tomelilla Tennisklubb ansöker om stöd/bidrag/räntefritt lån, handlingsid: 
Kfn 2020.456.
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kfn § 59 Dnr KFN 2020/34

Motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kultur- och fritidsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 (Ksau § 
235/2020) att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
lämnar följande yttrande:

Motionären belyser att de nuvarande priserna ges idag till individer. 
Historiskt sett har prisen gått mer till enskilda personer än till grupper och de 
enskilda personerna har varit ledare inom just sin förening eller grupp. 

Förvaltningen kan se fördelar med att inrätta ett föreningsledarpris inom ett 
brett spektrum, men görs detta krävs det att kommunen ändrar i reglerna 
kring kultur- och idrottspris vilka som är målgruppen av dessa priser så att 
det blir tydligt. Inom just idrottspriset är det främst ledare för en verksamhet 
som fått priset, men även kandidater som är att betrakta som ledare inom just 
sin genre. 

Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar, men priset bör delas ut först 2022 då 
nämnden bör få medel till detta pris.

Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

21



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 59 forts

Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och dess 
stadgar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn 
2020.471.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2020, handlingsid: Kfn 2020.459.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kfn § 60 Dnr KFN 2020/11

Införande av Fritidscheck - Återrapportering

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen av 
fritidscheck 2020 till handlingarna.

Protokollsanteckning
Tina Bergström-Darrell (S) har begärt att tillföra protokollet följande 
protokollsanteckning gällande fritidschecken:

952 barn och unga i ålder 10-15 år har haft möjlighet att använda checken 
som skulle få fler in i föreningslivet, då är ett resultat med 14 nya medlemmar 
ett misslyckande. Dessutom är 87 av 169 använda i kommunal verksamhet. S 
ansåg redan vid införandet av fritidscheck att pengarna som satsades kunde 
användas på ett helt annat sätt för att få fler barn och unga in i föreningslivet.

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 beslutade den 25 februari 2020, § 11, 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
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 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.

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.

Kultur och fritid har fått 166 fritidscheckar från följande föreningar samt 
från kommunens kultur och fritidsverksamheter:

Förening Antal  Hur många 
fritidscheckar  blev medlem?

Andrarum-Brösarps Skytteförening 2 0
Andrarums IF 7 0
Brösarps IF 1 1
Brösarps Scoutkår 3 1
Friluftsfrämjandet Skåne Tranås 6 2
Friskis och Svettis Tomelilla 1 0
Lunnarps BK 2 2
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Smedstorpsbadet/Smedstorps IF 1  --
Spjutstorps IF 17 0
Tomelilla AIS 2 2
Tomelilla Gymnastikklubb 2 0
Tomelilla IF 14             Vet ej
Tomelilla Motorklubb 3 2
Tomelilla Scoutkår 9 0
Tomelilla Skytteförening 1 1
Tomelilla Tennisklubb 11 3
Välabadet/Tomelilla IF 31  --

Kommunal verksamhet
Eljarödsbadet 8  --
Kulturskolan 36  0
Österlenbadet 12  --

SUMMA:                169

Slutsats
Kultur och fritid kan konstatera att det inte blev många nya medlemmar i 
föreningarna eller nya deltagare i kulturskolan. Många har använt 
fritidschecken till enskilda aktiviteter i kommunens kultur och 
fritidsverksamheter. 

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att fritidschecken möjliggör för barn och unga att 
kunna prova olika aktiviteter.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen av 
fritidscheck 2020 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid  Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Kfn 2020.472.
Kfn § 11/2020 Införande av Fritidscheck, handlingsid: Kfn 2020.133.

 
Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 11/2020:
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta formerna för en fritidscheck 
samt införa en försöksverksamhet med fritidscheck under 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Kfn § 61 Dnr KFN 2019/33

Uppföljning interkontrollplan 2020 - inbrott, stöld 
och vandalisering

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende inbrott, stöld och 
vandalisering.

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 – Inbrott, stöld och vandalisering
Kultur och fritid kontrollerar förekomsten och antal polisanmälningar som 
har gjorts vid inbrott, stöld och vandalisering. 

Enhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen 
avseende inbrott, stöld och vandalisering 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.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende inbrott, stöld och 
vandalisering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Kfn 2020.460.
Uppföljning internkontrollplan 2020 – Inbrott, stöld och vandalisering kultur 
och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2020.461.
Intern kontrollplan 2020 kultur och fritid uppdaterad 2020-01-10, 
handlingsid: Kfn 2020.77  
_________
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Kfn § 62 Dnr KFN 2020/30

Sten Malmquist familjegrav - Artist in Residence 
stipendiet

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att teckna ett treårsavtal till en kostnad 
uppgående till 7 150 kr för Olof och Gertrud Malmqvist gravplats SÖ 
OXXVII. Kostnaden ska finansieras via Artist in Residence stipendiet. 
Tomelilla kommun ska stå som gravrättsinnehavare.

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2015 inkom ett meddelande till kommunen där det 
framgick att Tomelillas konsthall mottagit en testamentsgåva motsvarande 
1 244 160 kr. Gåvan var en del av arvet efter den tidigare Tomelillabon Sten 
Malmquist.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2017, § 94, att instifta ett Artist-in-
Residence-stipendium till Sten Malmquists minne. Enligt beslutet bör 
stipendiet delas ut vartannat år med start 2019 och ambitionen är att 
pengarna från arvet ska räcka i minst 15 år.

Stipendiet syftar bland annat till att skapa möjligheter för konstnärer att 
arbeta på och utifrån Tomelilla. Genom att erbjuda konstnärer att arbeta på 
orten skapas möjligheter till interaktion mellan det lokala och det 
internationella konstlivet vilket även kan bidra till utvecklingen av konstlivet i 
hela regionen.

Kultur- och fritidsnämnden utsågs av kommunstyrelsen till ansvarig nämnd 
för såväl beslut som utdelning av stipendiet. Nämnden fick även i uppdrag 
att fastställa kriterier för stipendiet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 5 december 2017, § 82, att anta 
förslag till statuter enligt handlingsid: Kfn 2017.528.

I samband med ceremonin vid utdelningen av stipendiet 2019 
uppmärksammades då att föräldragraven snart skulle upphöra. 
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Intendenten har den 30 september 2020 varit i kontakt med 
pastorsexpeditionen för att reda ut Malmqvists föräldragravs tillstånd. 
Graven är nu utgången och kultur och fritid behöver vidta åtgärd omgående. 

I de antagna statuterna finns följande lydelser: 

”Genom stipendiet till hans ära vill Tomelilla kommun hedra hans minne. 
Tomelilla kommun ska i samband med stipendieutdelningen nedlägga 
blommor på Sten Malmquist familjegrav”

Tomelilla kommun kan stå som gravrättsinnehavare, kostnaden på ettårs 
avtal ligger på 2 310 kr, treårsavtal på 7 150 kr för Olof och Gertrud 
Malmqvist gravplats SÖ OXXVII. 

Kultur och fritid anser att det skulle vara ett hedervärt sätt att agera gentemot 
den man som så generöst tänkt på sin hembygd och möjliggjort för ett 
internationellt utbyte och konstupplevelser för hundratals aktiva deltagare 
varje gång stipendiet utdelas.

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Ks 2020.473.

  
Förslag till beslut under sammanträdet
Tina Bergström-Darrell (S) föreslår att kommunen tecknar ett treårsavtal till 
en kostnad uppgående till 7 150 kr för Olof och Gertrud Malmqvist gravplats 
SÖ OXXVII. Kostnaden ska finansieras via Artist in Residence stipendiet. 
Tomelilla kommun ska stå som gravrättsinnehavare.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Tina Bergström-Darrells förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Kfn § 63 Dnr KFN 2020/36

Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till 
föreningar mm vars verksamhet påverkats negativt 
av covid-19 pandemin

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå det skriftliga yrkandet från Tina 
Bergström-Darrell. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar vidare att för att säkerställa likställighet 
och kommunallagens begränsningar kring att inte gynna enskilda ges 
förvaltningen i uppdrag att genomföra ett allmänt ansökningsförfarande till 
alla de föreningar i kommunen som får bidrag från nämnden. Föreningarna 
får dela på sammantaget 500 tkr. Föreningarna ska senast den 15 december 
2020 ha ansökt om medlen. Nämnden kommer i januari 2021 att besluta om 
fördelningen.

Reservationer
Tina Bergström-Darrell (S) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig 
reservation med handlingsid: Kfn 2020.478.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell har 
lämnat in ett skriftligt yrkande till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2020-11-17 med handlingsid: Kfn 2020.462.

Tina Bergström-Darrell redogör för de negativa konsekvenser covid-19 
pandemin fått för ett antal föreningar och institutioner i kommunen och 
föreslår att det ekonomiska överskott för 2020 som prognostiserades för 
nämnden i delårsrapporten januari-augusti ska användas till att utbetala extra 
ekonomiskt stöd enligt följande:

32



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 november 2020

Justerandes sign

§ 63 forts

Hasse & Tage museet: 100 tkr
Rio Bio: 100 tkr
Byagården: 100 tkr
Scouterna i Tomelilla resp Brösarp: 20 + 20 tkr
Soffta fritidsgård: 100 tkr

Förvaltningen anser att det är viktigt att likställighetsprincipen tillämpas i den 
rådande pandemin. Det är därför viktigt att alla föreningar får samma 
möjligheter att få bidrag från kommunen i denna rådande situation. Därför 
bör alla föreningar, som får bidrag från nämnden, få möjlighet att ansöka om 
bidrag senast den 15 december. Den ekonomiska prognosen visar att 
nämndens verksamhet gör ett överskott på 500 tkr som kan användas för 
detta ändamål. 

 
Ekonomiska konsekvenser
I delårsrapport för januari-augusti 2020 prognostiserade nämnden ett 
överskott för 2020 på ca 500 tkr, men det är först efter årets slut när 
årsredovisningen är klar som det slutliga ekonomiska utfallet är klart. 
Förvaltningens bedömning är det finns ekonomiskt utrymme i år att ge 
bidrag i enlighet med ovanstående.

Barnperspektivet
De extra stödinsatserna föreslås till stor del tillfalla verksamheter som vänder 
sig till barn och ungdomar.

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

Uppföljning
Vid uppföljning av utbetalt ekonomiskt stöd till föreningslivet kommer också 
dessa eventuella extra stödinsatser ingå.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå det skriftliga yrkandet från Tina 
Bergström-Darrell. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar vidare att för att säkerställa likställighet 
och kommunallagens begränsningar kring att inte gynna enskilda ges 
förvaltningen i uppdrag att genomföra ett allmänt ansökningsförfarande till 
alla de föreningar i kommunen som får bidrag från nämnden. Föreningarna 
får dela på sammantaget 500 tkr. Föreningarna ska senast den 15 december 
2020 ha ansökt om medlen. Nämnden kommer i januari 2021 att besluta om 
fördelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn 
2020.477.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-28, handlingsid: 
Kfn 2020.474
Yrkande till Kultur och Fritidsnämndens novembersammanträde 2020, 
handlingsid: Kfn 2020.462.  

Förslag till beslut under sammanträdet
Tina Bergström-Darrell (S) föreslår att nämnden bifaller hennes yrkande och 
beslutar enligt förslaget i detsamma.
Marie Ståhlbrand (M) och Anders Rosengren (SD) föreslår att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Marie 
Ståhlbrands och Anders Rosengrens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Tina Bergström-Darell
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Reservation ärende 14 – Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm som 
påverkats av covid-19 pandemin

Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet att avslå vårt yrkande om fördelning av 
kultur- och fritidsnämndens överskott till Hasse & Tage, Rio Bio, Tomelilla Byagård, 
Scouterna i Tomelilla och Brösarp och Soffta fritidsgård. Vårt yrkande syftar till att ge de 
föreningar och verksamheter i Tomelilla kommun som har tappat intäkter och påverkats 
negativt med anledning av den pågående Corona-pandemin. Istället väljer den styrande 
alliansen med stöd av Sverigedemokraterna att låta samtliga föreningar i Tomelilla kommun 
kunna söka medel. Detta menar vi undergräver syftet med det yrkande som vi 
socialdemokrater lämnade inför nämndens sammanträde den 17 november 2020. Hasse och 
Tage museet har ca 5000 besökare om året och lockar besökare från hela landet till 
Tomelilla. Förutom besöket på museet får man anta att besökarna även lyfter det lokala 
näringslivet i kommunen på ett sätt som gynnar Tomelilla kommun. Fram till september i år 
har de förlorat 140 000 kronor, en förlust de inte kan söka ersättning för på annat sätt. 
Folkhälsomyndigheternas restriktioner har även påverkar landets biografer på ett negativt 
sätt. Rio Bio i Tomelilla är inget undantag. Det är den enda biografen i Tomelilla och vi 
socialdemokrater ser ett stort värde i att Tomelillaborna även efter Coronapandemin har en 
biograf kvar i kommunen. 

Scoutföreningarna i kommunen tar inte ut någon medlemsavgift från barn och unga. Istället 
bygger deras verksamhet på försäljning av korv, fika eller annat vi sammankomster. Denna 
typ av verksamhet har inte kunnat bedrivas under året vilket gör att de inte haft möjlighet 
att samla in pengar till lägerverksamheter. Utan stöd från kommunen riskerar ungdomarna 
inte kunna åka på läger. 

Byagården är tätortens äldsta kulturminne och i behov av ett brandlarm för att skydda 
byggnaderna. Soffta gör ett otroligt bra arbete för våra barn och unga i kommunen. Med ett 
växande antal besökare slits inventarierna ut, därför menar vi att de är i behov av ökat stöd.

Istället för att ge dessa föreningar och verksamheter rejäla förutsättningar att leva vidare 
väljer alliansen och Sverigedemokraterna att göra en halvmesyr. Barn och 
ungdomsföreningarna som har lokalt aktivitetsstöd fick möjlighet att ansöka på förra årets 
deltagarantal. Tomelilla Motorklubb och Lunnarps BK har fått ersättning via statens bidrag. 
Att satsa nämndens överskott på de föreningar och verksamheter som annars inte kan ta del 
av stöd hade varit en bättre investering.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Tina Bergström-Darell
Andre vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
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Kfn § 64 Dnr KFN 2020/4

Anmälningsärenden Kfn 2020

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

Ärendebeskrivning
Ks § 133/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Ksau § 225/2020: Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Kommunfullmäktige 21 sept, Kf §96/2020: Ny förbundsordning och 
nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens miljöförbund med 
anledning av överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd mm.

Kommunfullmäktige beslutade anta ny förbundsordning och nytt reglemente 
för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.
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Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 20192019, att överföra den 
gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads 
kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun till 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion huruvida 
även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas nämnder till 
miljöförbundets direktion.

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. Det 
görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in.

Kommunfullmäktige 21 sept, Kf § 124/2020, Avsägelse från Matilda 
Björk (C) som ledamot och vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Matilda Björk (C) från uppdraget som 
ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Linnéa Brolin (C) till ny ledamot och vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden istället för Matilda Björk (C).

Kommunfullmäktige 21 sept, Kf § 126/2020, Avsägelse från Jonas 
Olsson (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Jonas Olsson (SD) från uppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Sandegren (SD) till ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden istället för Jonas Olsson (SD).
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Kommunfullmäktige 9 november:
Protokollet ej justerat men kommunfullmäktige beslutade att entlediga 
Linnea Brolin från uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande från den 
18 november samt att utse Sven Gunnarsson till ny ledamot och 1:e vice 
ordförande.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2020.475.
Beslut Ksau § 225/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021, handlingsid: Kfn 2020.450.
Ersättare för samhällsbyggnadschef under pågående covid-19 pandemi, 
handlingsid: Kfn 2020.454.
Kf § 96/2020 Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund med anledning av överflyttning av beslut 
gällande alkoholtillstånd m.m, handlingsid: Kfn 2020.392.
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Kfn 2020.393.
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. 
alkoholärenden, handlinsid: Kfn 2020.395.
_________
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