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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

16 februari 2021

Övriga närvarande:
Ej tjänstgörande ersättare
Solveig Falk (MP)
Anna Sandegren (SD)
Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och
fritidsnämnden
Riskanalys och revisionsplan 2021
Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med
anledning av Covid-19
§ 10
Nulägeskarta för målprocessen 2022
§ 11
Dialoger och informationsärenden 2021-02-16
§ 12
Delegering till samhällsbyggnadschefen med anledning av covid-19
§ 13
Yttrande gällande uppföljningsgranskning avseende kultur- och
fritidsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
§ 14
Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet
påverkats negativt av covid-19 pandemin
§ 15
Anmälningsärenden 2021-02-16
_________

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

§8
§9

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 8

Dnr KFN 2021/16

Riskanalys och revisionsplan 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta
fram en förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för
distribution till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga
nämnder.
Under 2021 kommer ingen av de fördjupade granskningarna särskilt riktas
mot kultur- och fritidsnämnden. De fördjupade granskningarna 2021
kommer att avse:
- Systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
- Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot förtroendevalda och
tjänstemän
- Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor.

Nämnden kommer troligen inte heller direkt beröras av den uppföljning av
2019-års granskningar som ska göras och som avser:
- Granskning av bygglov
- Granskning av avyttring av inventarier

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

- Granskning av kostenheten
- Uppföljning skolresultat
- Intern kontroll
- Färdtjänst

Grundläggande granskning samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning kommer beröra styrelse och samtliga nämnder.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.92.
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla - förkortad version,
handlingsid: Kfn 2021.35.
Revisorerna § 4/2021, Riskanalys och revisionsplan 2021. Handlingsid: Kfn
2021.36.

Tidigare behandling

Revisorerna § 4/2021
Revisorerna beslutar följande:
- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.109.

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av otillåten
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. Den sistnämnda
ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-19 pandemin samt
införande av heltid som norm.

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och samtliga nämnder.
- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

_________
Beslutet skickas till:
Revisorerna

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 9

Dnr KFN 2020/46

Informationsärende - Ordförandebeslut angående
ytterligare 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 5 februari 2021 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att
från den 8 februari 2021 åter öppna Soffta fritidsgårds inomhusverksamhet
för barn födda 2003 eller senare, men att det ska ske i mindre grupper.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutade också, med stöd av
kommunallagen 6 § 39, att delegera till verksamhetschef Niklas Sommelius
att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och
myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. Nämnden ska
informeras om sådana eventuella beslut på nästkommande sammanträde.
Denna del av ordförandebeslutet hanteras som ett separat beslutsärende.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.93.
Informationsärende - Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av
verksamhet med anledning av Covid-19 signerat, handlingsid: Kfn 2021.53

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 9 forts

Tidigare behandling

Kfn § 2/2021
Ordförandebeslut angående delvis öppning av verksamhet med anledning av
Covid-19
Kfn § 1/2021 Stängning av verksamhet med anledning av Covid-19
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 10

Dnr KFN 2021/17

Nulägeskarta för målprocessen 2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

En nulägeskarta ska årligen utarbetas inför nämndens mål- och
budgetprocess.
Nulägeskartan är en sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser
som de lämnar till nämnden/styrelsen. Syftet är att ge ett stöd för de
förtroendevalda i att förstå verksamhetens utmaningar och möjligheter.
Verksamhetschefen ansvarar för innehållet.
Ekonomiska konsekvenser

Att presentera nulägeskartan för nämnden får 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.
Uppföljning

Verksamhetens nulägeskarta kommer följas upp årligen.
Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.94.
Nulägeskarta för målprocessen 2022, handlingsid: Kfn 2021.81.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 11

Dnr KFN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-02-16
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:
Planeringsdag kl 8-14
Innan dagens sammanträde genomförde nämnden sin digitala planeringsdag
enligt särskilt program.
Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius informerade om att man avvaktar
regeringens sammanträde på torsdag innan beslut fattas om eventuellt nya
justeringar i gällande verksamhetsanpassningar med anledning av covid-19.
Information från ordförande
Ordförande informerade om att ärendet gällande införandet av nytt
stödsystem till föreningslivet kommer behandlas som beslutsärende på nästa
sammanträde den 23 mars.
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Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.95.
Planeringsdag 16 februari 2021 program, handlingsid: Kfn 2021.82
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 12

Dnr KFN 2020/46

Delegering till samhällsbyggnadschefen med
anledning av covid-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar delegera till verksamhetschef Niklas
Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att regeringen och myndigheterna kommer med nya
restriktioner, rekommendationer och råd allt eftersom pandemin förändras
och det därför krävs nya kommunala beslut, bör kultur- och fritidsnämnden
delegera till verksamhetschef Niklas Sommelius att fatta beslut om
anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och myndigheternas
rekommendationer gällande covid-19. Samtliga beslut som fattas med
anledning av denna delegation ska kultur- och fritidsnämnden informeras om
på nästkommande sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser

Viss besparing av tid kan göras genom att samhällsbyggnadschefen kan fatta
besluten istället för att det ska krävas ordförandebeslut vid varje tillfälle.
Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.
Miljöperspektivet
Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.
Uppföljning

Samtliga beslut som fattas med anledning av denna delegation ska kultur- och
fritidsnämnden informeras om på nästkommande sammanträde.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 12 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar delegera till verksamhetschef Niklas
Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Kfn 2021.96.

Tidigare behandling

Kfn § 2/2021
Ordförandebeslut angående delvis öppning av verksamhet med anledning av
Covid-19
Kfn § 1/2021 Stängning av verksamhet med anledning av Covid-19
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 13

Dnr KFN 2020/45

Yttrande gällande uppföljningsgranskning
avseende kultur- och fritidsnämndens styrning,
ledning, uppföljning och kontroll.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i
revisionsplanen för år 2020.
Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och
beslutade att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och
nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av
yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.
Den uppföljningsgranskning som berört kultur- och fritidsnämnden avser
nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kultur- och fritidsnämnden
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare
granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 13 forts
Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
föreslår att nämnden yttrar sig enligt följande:
Det är glädjande att förvaltningen och nämnden har arbetat för att höja
kvaliteten i såväl formalia som i verksamhet och att revisonen
uppmärksammar det.
Dock finns det några punkter där revisorerna i sin bedömning riktar kritik
som förvaltningen inte instämmer med. Det handlar om bristen på
målvärden. Målvärden ska vara kopplade till hur målet är konstruerat. Om
målet är att besöken ska öka så mäts detta genom antalet besök. Teoretiskt
hade målet kunnat vara ”ska öka med x antal eller med x procent”. I nuläget
mäter förvaltningen antal besökare. Om det är fler besökare än tidigare år så
är målet uppfyllt. Revisionen ska granska nämnden och inte själva
förvaltningen och nämnden beslutar om mål och förvaltningen beslutar om
mätetal och målvärden.
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När det gäller det som revisorerna uttrycker som driftbidrag dvs extern
finansiering av vår verksamhet är det finansiering som nämnden inte styr
över, vilket jag som chef har uttryckt till revisionen. Om staten beslutar att
minska de ekonomiska medlen till kulturområdet eller ändrar
förutsättningarna för bidrag kommer det givetvis att påverka vår möjlighet att
få finansiering. Den verksamhet som sker med uteslutande extern
finansiering är sårbar och det är alla fullt medvetna om. Förvaltningen förstår
dock inte revisionen att vad vi skulle analysera mera. Vi är beroende av
externa medel och att säkerställa kommunalfinansiering för detta när det
finns möjlighet till annan finansiering vore inte god ekonomisk hushållning.
Den kulturverksamhet som är beroende av extern finansiering är att betrakta
som ”plus kultur”. Den grundläggande och huvudsakliga kulturverksamheten
har kommunal finansiering som i sig också är föremål för förändringar precis
som den externa finansieringen.
Ekonomiska konsekvenser

Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport innebär inga ekonomiska
konsekvenser.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 13 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

Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen
eller nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius handlingsid: Kfn
2021.97.
Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade
granskningar, handlingsid: Kfn 2021.39.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Kfn 2021.37
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla
kommun. Handlingsid: Kfn 2021.38.

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

Tidigare behandling

Revisorerna § 2/2021
Revisorerna beslutar följande:
- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 2021.104.
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid
Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast
2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.
_________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Justerandes sign

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 14

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 utbetala extra ekonomiskt stöd enligt
förvaltningens förslag som redovisas i bilaga med handlingsid: Kfn 2021.52.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att avslå ansökningar från
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.

Reservationer

Tina Bergström-Darrell (S) och Roland Ekström (S) reserverar sig mot
beslutet enligt skriftlig reservation med handlingsid: Kfn 2021.103.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 26
januari 2021, Kfn § 6/2021. Nämnden beslutade då att återremittera ärendet
till förvaltningen för att utreda alternativa möjligheter att fördela det extra
stödet på max 500 tkr och att ärendet skall behandlas på nytt på dagens
sammanträde.

Signature reference: 029e0047-d96d-4410-8844-36336700f2b9

På sammanträdet den 26 januari presenterade nämndens 2:e vice ordförande
Tina Bergström-Darrell (S) ett alternativt förslag till fördelning av stöd och
detta förslag med handlingsid: Kfn 2021.40 skickades av nämndsekreteraren
efter sammanträdet ut via e-post till samtliga ledamöter och ersättare.
Ursprungligen beslutade kultur och fritidsnämnden den 17 november 2020,
Kfn § 63/2020, 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. Beslutet innebar att föreningarna
får dela på sammantaget 500 tkr. Föreningarna skulle senast den 15 december

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 14 forts
2020 ha ansökt om medlen. Nämnden skulle på sammanträdet i januari 2021
besluta om fördelningen.
Inför sammanträdet den 17 november hade nämndens 2:e vice ordförande
lämnat ett yrkande om att nämndens prognosticerade överskott i
delårsrapport jan-aug 2020 på ca 500 tkr skulle användas för utbetalning av
extra ekonomiskt stöd till föreningslivet enligt handlingsid. Kfn 2020.462.
Nämnden avslog Tina Bergström-Darrells yrkande och beslutade enligt
förvaltningens förslag vilket medförde att Tina Bergström-Darrell lämnade in
en skriftlig reservation mot beslutet med handlingsid: Kfn 2020.478.
Förvaltningen skickade den 24 november 2020 ansökningshandlingar samt
även en påminnelse den 7 december 2020 till alla bidragsberättigade
föreningar i Tomelilla kommun.
Kultur och fritid mottog 33 ansökningar från olika föreningar om extra
ekonomiskt stöd på en sammanlagd summa av 1 737 887 kronor. Av dessa
33 ansökningar har det även inkommit ansökan från tre föreningar som inte
har 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 1 592 887 kronor som har
sökts.
Solveig Falk (MP) meddelade på sammanträdet att hon står bakom yrkandet
från Tina Bergström-Darrell (S) och Roland Ekström (S).
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Ekonomiska konsekvenser

I delårsrapport för januari-augusti 2020 prognostiseras det att nämnden
skulle ha ett överskott för 2020 på ca 500 tkr. Förvaltningen har varit tydlig, i
samband med beslutet i november, att det inte var förrän vid årets slut och
när årsredovisningen var slutförd som nämnden kunde se det ekonomiska
resultatet för 2020.
Nu när förvaltningen har kunskap om årsredovisningen för 2020, kommer
nämnden att ha ett underskott på 177 tkr om nämnden väljer att betala ut
500 tkr. Förvaltningen kommer därför att bli tvungen att i enlighet med
reglementet återkomma till nämnden med en åtgärdsplan på
besparingar/effektiviseringar på motsvarande belopp under 2021.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 14 forts
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 ekonomiskt stöd till föreningslivet kommer också dessa
eventuella extra stödinsatser att ingå.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetala extra ekonomiskt stöd enligt
förvaltningens förslag som redovisas i bilaga med handlingsid: Kfn 2021.52.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att avslå ansökningar från
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.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius handlingsid: Kfn
2021.98.
Extra ekonomiskt stöd covid-19 2020, handlingsid: Kfn 2021.52.
Uppdaterad sammanställning per 11 feb över Utbetalda bidrag 2020,
handlingsid: Kfn 2021.100
Tina Bergström-Darrells förslag till fördelning av extra ekonomiskt stöd,
handlingsid: Kfn 2021.40.
Kfn § 6/2021 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn
2021.49.
Kfn § 63/2020 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn
2020.500.
Reservation från Tina-Bergström-Darrell 17 nov 2020, handlingsid: Kfn
2020.478.
Yrkande från Tina Bergström-Darrell till Kultur och Fritidsnämndens
novembersammanträde 2020. Handlingsid: Kfn 2020.462.
Sammanställning Utbetalda bidrag 2020 , handlingsid: Kfn 2021.86.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 14 forts

Tidigare behandling

Kultur och fritidsnämnden § 63/2020
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.
Kfn § 6/2021
Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars verksamhet
påverkats negativt av covid-19 pandemin
Kultur- och fritidsnämnden beslutar då att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda alternativa möjligheter att fördela det extra stödet
på max 500 tkr och att ärendet skall behandlas på nytt på nämndens nästa
sammanträde 2021-02-16.

Förslag till beslut under sammanträdet

Alexander Verweij Svensson (M), Sven Gunnarsson (C) och Anders
Rosengren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Tina Bergström-Darrell (S) och Roland Ekström (S) yrkar bifall till eget
yrkande, handlingsid: Kfn 2021.40
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Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med Alexander Verweij Svensson (M), Sven Gunnarsson
(C) och Anders Rosengrens (SD) yrkande
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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Reservation till beslutet gällande utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar under
pandemin vid Kultur och Fritidsnämndens sammanträde 2020-02-16

Alliansen vidhåller sitt förslag från förra nämndsmötet att ge stöd till nästan alla föreningar
som sökt. En förening som man väljer att inte ge något stöd till är Hasse & Tage museet, en
förening som är välkänt i Sverige och drar många besökare till Tomelilla. Dessutom var det
Tomelilla Kommun som den 1 juli 2006 startade museet med pompa och ståt. Efter 1 år
överlät man museet till dåvarande förening. Museet är på 17 kvadratmeter och det säger sig
själv att under en pandemi är det omöjligt att kunna ta in besökare på denna lilla plats.
Ovanpå det så är det medlemmar som håller öppet och de allra flesta har och är i riskgruppen.
Museet har under 2020 tappat ca 140 000 kr och inte erhållit någon form av centrala bidrag.
Skälet till varför man inte ger museet stödpengar är för att de inte sökt kulturstöd för 2020, ett
påhittat skäl för att inte ge bidrag.
I ansökan för stöd fanns inga riktlinjer vad som gällde utan just endast, sök för tappade
intäkter. Man kan även ifrågasätta om Alliansen överhuvudtaget har läst ansökningarna där
det nämns både lokalhyror samt inköp av maskiner. I stället väljer man att ge 31 % av sökta
pengar vilket innebär att en liten förening som varit försiktig och säkert ärlig får mindre
medan de stora föreningarna som sökt stora pengar har fått mer. Dessutom har så gott som
alla stora föreningar tillsammans fått över 1, 2 miljoner i centrala bidrag från
Riksidrottsförbundet, Kulturrådet och Filminstitutet.
Fördelningen av stödet på 500 000 kr gått till de stora föreningarna medan de mindre
föreningar får stå tillbaka och som säkert har minst chans att klara sin verksamhet framöver.
Den orättvisa fördelningen av stöd som Alliansen har visat med sitt tillvägagångsätt är
ingenting som vi kan stå bakom varför vi yrkade på vårt eget förslag med en mer rättvis
fördelning, Vi tycker vidare att det är en skam av Tomelilla Kommun att totalt nonchalera
Hasse & Tage museets ansökan.
För Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Tomelilla
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gm Tina Bergström-Darrell
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 15

Dnr KFN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-02-16
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen den 27 januari 2021
§ 10: Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats
till andra föreningar.
§ 11: Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har
beviljats till andra föreningar.
Öppet brev från Skånes Fotbollförbund
Den 27 januari 2021 inkom ett öppet brev från Skånes fotbollsförbund med
rubriken ”Fotboll är viktigt för individ och samhälle”.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.99.
Beslut - Ks § 10/2021 Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till
automatisk bevattning och gräsklippare, handlingsid: Kfn 2021.32.
Beslut - Ks § 11/2021 Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana,
Tomelilla tennisklubb, handlingsid: Kfn 2021.31.
Öppet brev från Skånes Fotbollförbund, handlingsid: Kfn 2021.24.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 februari 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 15 forts

Tidigare behandling

Kommunstyrelsen § 10/2021
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats
till andra föreningar.
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Kommunstyrelsen § 11/2021
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har
beviljats till andra föreningar.
_________
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