SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

26 januari 2021

Plats och tid

Digitalt via Microsoft Teams, den 26 januari 2021, kl. 14.00-15.15

Beslutande

Alexander Verweij Svensson (M), ordförande
Sven Gunnarsson (C), 1:e vice ordförande
Tina Bergström-Darrell (S), 2:e vice ordförande
Anders Rosengren (SD)
Roland Ekström (S), § 7
Solveig Falk (MP), §§ 1-6, ersätter Roland Ekström (S)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Tina Bergström-Darrell (S)

Justerade paragrafer

§§ 1-7

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kansliavdelningen, Kommunhuset Tomelilla

Olof Hammar

Ordförande

Alexander Verweij Svensson (M)

Justerare
Tina Bergström-Darrell (S)

ANSLAG/BEVIS

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Datum då anslaget sätts upp

01 februari 2021

Datum då anslaget tas ned

25 februari 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

26 januari 2021

Övriga närvarande:
Ej tjänstgörande ersättare
Solveig Falk (MP), § 7, beslutande §§ 1-6
Per Larsson (S)
Anna Sandegren (SD)
Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Emelie Olsson, ekonom

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och
fritidsnämnden
Stängning av verksamhet med anledning av Covid-19
Ordförandebeslut angående delvis öppning av verksamhet med anledning
av Covid-19
§3
Dialoger och informationsärenden 2021-01-26
§4
Beslutsattestanter 2021
§5
Internbudget 2021 kultur- och fritidsnämnden
§6
Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet
påverkats negativt av covid-19 pandemin
§7
Anmälningsärenden 2021-01-26
_________

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

§1
§2

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 1

Dnr KFN 2020/46

Stängning av verksamhet med anledning av Covid19
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M)
beslutade den 18 december 2020 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att
från den 19 december 2020 till den 24 januari 2021 stänga konsthallen,
samtliga bibliotek, samtliga idrottshallar för all verksamhet som inte tillhör
grundskolan samt all inomhusverksamhet på fritidsgården Soffta.
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 och kultur- och fritidsnämndens
delegeringsregler p. 5.4 kan ordförande i nämnden fatta beslut i brådskande
ärenden.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-01-08, handlingsid:
Kfn 2021.23
Ordförandebeslut stängning av verksamheter med anledning av covid-19
signerat, handlingsid: Kfn 2020.580
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 2

Dnr KFN 2020/46

Ordförandebeslut angående delvis öppning av
verksamhet med anledning av Covid-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M)
beslutade den 22 januari 2021 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att
från den 25 januari 2021 till den 7 februari 2021 återuppta verksamheterna
för barn och unga födda 2005 och senare.
De verksamheter som kommer att återupptas är simundervisning (dock ej
babysim/minisim), inomhusverksamhet på fritidsgården Soffta
(utomhusverksamhet för ungdomar som är födda tidigare än 2005), samt
meröppet på biblioteksfilialerna. Som meddelats tidigare är huvudbiblioteket
öppet för hämtning och lämning av böcker och andra media. All
programverksamhet i biblioteken är fortsatt stängd.
Kulturskolan återupptar sin verksamhet för barn och unga födda 2005 och
senare medan äldre barn och ungdomar ges möjlighet till digital undervisning
om det är möjligt. Även för de yngre åldersgrupperna är digital undervisning
en möjlighet.

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Konsthallen kommer att vara fortsatt stängd.
Även om verksamheterna nu öppnar igen ska verksamheterna beakta de
risker som finns för smittspridning och ske utifrån de föreskrifter och
allmänna råd som finns.
Beslut om Österlenbadet och verksamhet i samtliga idrottshallar är
föremål för beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 2 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-25, handlingsid:
Kfn 2021.25
Ordförandebeslut angående delvis öppning av verksamhet med anledning av
Covid-19 signerat, handlingsid: Kfn 2021.20
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 3

Dnr KFN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-01-26
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:
Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie
Stjernfeldt informerade om hur det senaste ordförandebeslutet om delvis
öppning av verksamheter ska verkställas.
Planeringsdagen 16 februari
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie
Stjernfeldt informerade om programmet och övrigt kring planeringsdagen.
Programmet har översänts till samtliga ledamöter och ersättare via epost och
det kommer även ligga med handlingarna till nästa sammanträde.

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Planeringsdagen kommer vara helt digital på grund av pågående covid-19
pandemi. Såväl nämndens ledamöter och ersättare som berörda tjänstemän
och extern föreläsare kommer få en digital inbjudan för att ansluta till
planeringsdagen. Vissa moment kommer genomföras i mindre digitala
grupper.
Nämndens ordinarie sammanträde kommer äga rum sist på programmet.
Även detta kommer vara helt digitalt.
Fråga från nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell (S)
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 september 2020 att
återremittera ärendet gällande nytt stödsystem för ideella föreningar i
Tomelilla kommun till förvaltningen för kompletteringar.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 3 forts

På nämndens sammanträde den 15 december 2020 återrapporterade
förvaltningen gällande uppdraget från nämnden den 22 september som var
följande:
” Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.”
Nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade på
sammanträdet den 15 dec om alliansens planer för den vidare hanteringen av
ärendet och ordförande meddelade att man kommer återkomma med besked.
På dagens sammanträde frågade nämndens 2:e vice ordförande på nytt om
alliansens planer och påtalade att nämnden erhållit 100 tkr extra i årets
budget för införandet av nytt stödsystem och att ett beslut är brådskande.
Nämndens ordförande meddelade att han håller på att sätta sig in i gällande
stödsystem och att ambitionen är att fatta beslut så snart det finns
fullständiga underlag för ett sådant. Framförallt vad gäller den ekonomiska
delen. Ordförandes ambition är att lämna vidare information på nästa
sammanträde den 16 februari.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-08, handlingsid:
Kfn 2021.26
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 4

Dnr KFN 2021/5

Beslutsattestanter 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur och Fritidsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2021 i
enlighet med bilaga, handlingsid: Kfn 2021.6.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.
Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.
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.

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Uppföljning

Uppföljning sker årligen eller om förändringar i organisation eller bemanning
kräver förändringar.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 4 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och Fritidsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2021 i
enlighet med bilaga, handlingsid: Kfn 2021.6.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-07,
handlingsid: Kfn 2021.27
Attestantförteckning Kultur och fritidsnämnden 2021, handlingid: Kfn
2021.6
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 5

Dnr KFN 2021/6

Internbudget 2021 kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internbudget 2021 för kultur- och
fritidsnämnden med handlingsid Kfn 2021.14

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 för Tomelilla kommun
beslutades av kommunfullmäktige den 9 november 2020, Kf § 141/2020.
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till
internbudget 2021 utifrån de budgetramar som tilldelats för kultur- och
fritidsnämndens. Handlingsid: Kfn 2021.xx.
Kultur- och fritidsverksamhetens totala budget för 2021 uppgår till 23 219
tkr.
Ekonomiska konsekvenser

Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.
Barnperspektivet

Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.
Miljöperspektivet

Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik och
digitalisering.

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Uppföljning

Nämnden följer upp budgeten per tertial samt efter verksamhetsårets slut.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 5 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internbudget 2021 för kultur- och
fritidsnämnden med handlingsid Kfn 2021.14

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-07, handlingsid:
Kfn 2021.28
Internbudget 2020, handlingsid: Kfn 2021.14
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 6

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 återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda alternativa möjligheter att fördela det extra stödet
på max 500 tkr och att ärendet ska behandlas på nytt på nämndens nästa
sammanträde 2021-02-16.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Kultur och fritidsnämnden beslutar den 17 november 2020, § 63 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.
Förvaltningen har den 24 november 2020 gjort utskick samt även skickat en
påminnelse den 7 december 2020 till alla bidragsberättigade föreningar i
Tomelilla kommun.
För att göra det så enkelt som möjligt i ansökningsförfarandet för
föreningarna så skulle de som ansöker skicka in ett mail till
fritid@tomelilla.se med följande uppgifter:


Föreningens namn



Organisationsnummer



Sökt belopp



Anledning till att föreningen söker stödet

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 6 forts

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Kultur och fritid har tagit emot 33 ansökningar från olika föreningar om
extra ekonomiskt stöd på en sammanlagd summa av 1 737 887 kronor. Av
dessa 33 ansökningarna har det även inkommit ansökan från tre föreningar
som inte har sökt och beviljats stöd från kultur och fritidsnämnden under
2020, dessa är Somaliska Kulturföreningen, förening Österlen Islamic Center
och Hasse & Tage museets vänförening, den sammanlagda summa de sökt är
145 000 kronor. Om denna summa räknas ifrån blir det följande belopp
1 592 887 kronor som har sökts. Förvaltningen föreslår följande fördelning
som är 31 % av sökt belopp.
Föreningens namn
Sökt belopp Beviljat belopp
Andrarum-Brösarps Skytteförening
15 000
4 650
Andrarums Idrottsförening
36 443
11 297
Brösarps Idrottsförening
100 000
31 000
Brösarps Scoutkår
60 000
18 600
Friskis & Svettis Tomelilla
46 000
14 260
Föreningen Tomelilla Byagård
5 000
1 550
Föreningen Österlen HjärtLung
7 500
2 325
Föreningen Övraby Mölla
9 000
2 790
Kulturföreningen Christinas Wänner
100 000
31 000
Lunnarps Bollklubb
77 184
23 927
Onslunda Idrottsförening
40 000
12 400
Othinslunda Hembygdsförening
15 000
4 650
PRO Tomelilla
22 500
6 975
Smedstorps Idrottsförening
40 000
12 400
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla
4 140
1 283
SPF Seniorerna Vitsippan Smedstorp
6 000
1 860
Spjutstorps Idrottsförening
72 000
22 320
Svenstorps Idrottsförening
45 000
13 950
Tomelilla AIS
60 000
18 600
Tomelilla-Brösarps Biografförening
100 000
31 000
Tomelilla Gymnastikklubb
22 000
6 820
Tomelilla Idrottsförening
70 000
21 700
Tomelilla Motorklubb
500 000
155 000

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 6 forts
Tomelilla Pistolskytteklubb
Tomelilla Riksteaterförening
Tomelilla Skytteförening
Tomelilla Taekwondo klubb
Tomelilla Ungdomsorkester
Tryde Kulturförening
Österlens Ryttarförening

8 000
11 000
15 120
25 000
36 000
10 000
35 000

Totalt sökt/beviljat belopp:

1 592 887

2 480
3 410
4 687
7 750
11 160
3 100
10 850
493 794

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.
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

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Vid uppföljning av utbetalt ekonomiskt stöd till föreningslivet kommer också
dessa eventuella extra stödinsatser ingå.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja extra ekonomiskt stöd enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att avslå ansökningar från
förening Somaliska Kulturföreningen, förening Österlen Islamic Center och
Hasse & Tage museets vänförening mot bakgrund att de inte har sökt eller
beviljats stöd från kultur- och fritidsnämnden under 2020.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 6 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 2021-0108, handlingsid: Kfn 2021.30
Kfn § 63/2020 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn
2020.500.
Ansökningar extra ek. stöd pga covid-19 2020, handlingsid: Kfn 2021.16

Tidigare behandling

Kfn § 63/2020 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn
2020.500.

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) med instämmande av Solveig Falk (MP) föreslår
att ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda alternativa
möjligheter att fördela det extra stödet på max 500 tkr och att ärendet
behandlas på nytt på nämndens nästa sammanträde 2021-02-16.
Alexander Verweij Svensson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Tina
Bergström Darrells (S) och Solveig Falks (MP) förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 7

Dnr KFN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-01-26
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige 14 december 2020
Beslut - Kf § 161/2020 Ändrat reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Diverse ändringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente-.
Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommunmed
ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar
bit av Skåne” samt att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.
Beslut - Kf § 173/2020 Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som
ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marie Ståhlbrand (M) från uppdraget
som ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020.
Kommunfullmäktige beslutar utse Alexander Verweij Svensson (M) till ny
ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020 istället
för Marie Ståhlbrand (M).

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Kommunstyrelsen 9 december 2020
Beslut - Ks § 179/2020 Revidering av tidplan för antagande av
internbudget 2021
Kommunstyrelsen beslutar revidera tidplanen för mål och budgetarbetet
2021 vilket innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och
nämnder senast den 31 januari 2021.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 januari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 7 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-18, handlingsid:
Kfn 2021.29
Beslut - Kf § 161/2020 Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden,
handlingsid: Kfn 2021.10
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid:
Kfn 2021.11
Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn
2021.7
Reservation kf Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn 2021.9
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn 2021.8
Beslut - Kf § 173/2020 Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande
i kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.12
Beslut - Ks § 179/2020 Revidering av tidplan för antagande av internbudget
2021, handlingsid: Kfn 2020.543
_________

Justerandes sign
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Ordförande kultur- och fritidsnämnden: Alexander
Verweij Svensson

2:e vice ordförande: Tina Bergström-Darrell

Signed by: OLOF HAMMAR
Date: 2021-02-01 13:55:08
BankID refno: 8ed08747-4956-4f1a-b8ce-83ca53c18a06

Signature reference: 18a19f80-7d93-49d2-a11f-f9f265d70df1

Nämndsekreterare: Olof Hammar
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