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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

23 mars 2021

Övriga närvarande:
Ej tjänstgörande ersättare
Conny Thoresson (L)
Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Emelie Olsson, ekonom
Therese Stendahl, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och
fritidsnämnden
Dialoger och informationsärenden 2021-03-23
RF SISU Skåne Kommunrapport Tomelilla 2020
Årsredovisning 2020 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens remissvar Mål och budget 2022 med plan till
2024
§ 20
Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
§ 21
Nationaldagen 6 juni och Tomelilla sommarmarknad den 22 juli 2021
§ 22
Delegeringsbeslut mars 2021
§ 23
Anmälningsärenden mars 2021
_________

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 16

Dnr KFN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-03-23
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden genomför dialoger enligt följande på dagens
sammanträde:
Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie
Stjernfeldt informerar om följande aktuella frågor:
Artist In Residence-stipendiet till minne av Sten Malmquist
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 23 juni 2020 (Kfn § 41/2020) att
utse Michel Whelan, Storbritannien till stipendiat och Artist In Residencekonstnär 2021. På grund av Covid-19 pandemin kommer genomförandet i
Tomelilla att flyttas fram till 2022.

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Bibliotek Skåne Sydost
Biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har nu
uppdaterat sin gemensamma webbplats och bibliotekskatalog för besökare
och låntagare.
Meröppet på biblioteket i Tomelilla
Allt är nu förberett vad gäller utrustning och det som återstår är att teckna
avtal med användarna av meröppet bibliotek.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 16 forts

Region Skånes digitala möte om att skapa ett kulturliv öppet för alla
Nämndens presidium och enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt deltog den 19
mars på kulturförvaltningen i Regions Skånes digitala möte om att skapa ett
kulturliv öppet för alla. Punkterna på dagordningen var Regional kulturplan
för Skåne 2021-2024, kulturens omätbara värde, kulturens egenvärde i
pandemins skugga, kulturens demokratiska grund samt kulturens kraft i
samhällsbygget.
Övrigt
Nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell (S) frågade
förvaltningen om arbetet och tidplanen för ny biblioteksplan. Enhetschef
Ros-Marie Stjernfeldt meddelade att arbetet påbörjats och att förslag till ny
plan kommer behandlas av kultur- och fritidsnämnden i september.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.161.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 17

Dnr KFN 2021/23

RF SISU Skåne Kommunrapport Tomelilla 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från RF SISU Skåne har inkommit en rapport gällande idrotten i Tomelilla
2020. I rapporten redovisas statistik för Tomelilla samt för idrotten i hela
Skåne. En stor del av rapporten handlar om samverkan inom RF SISU
Skåne.
På dagens sammanträde redogör enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt för
innehållet i rapporten.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt handlingsid: Kfn 2021.162.
RF SISU Skåne Kommunrapport Tomelilla 2020, handlingsid: Kfn 2021.150
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 18

Dnr KFN 2020/25

Årsredovisning 2020 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2020.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämndens årsbokslut 2020 innehåller bland annat en
redogörelse över årets väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning
och en ekonomisk analys. Verksamhets måluppföljning utgör också ett
avsnitt.
Kultur och fritidsnämnden redovisar för år 2020 ett ekonomiskt underskott
på 177 tkr. Underskottet beror på de beslut som nämnden fattade under
hösten angående stöd till föreningar samt att verksamheten haft kostnader
för personal på alkoholenheten trots att verksamheten flyttats över till
miljöförbundet.
Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska
konsekvenser.
Barnperspektivet

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

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

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

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2020.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 18 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonom Emelie Olsson handlingsid: Kfn 2021.163.
Årsredovisning 2020 Kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.133.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 19

Dnr KFN 2021/15

Kultur- och fritidsnämndens remissvar Mål och
budget 2022 med plan till 2024
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens
budgetremiss, inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser
för perioden 2022-2024, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid:
Kfn 2021.152. Förvaltningens yttrande gällande mål och budget för 2022
under rubriken investeringsbudget kompletteras med att det hos
investeringsberedningen yrkas på ett anslag om 100 tkr för inköp av
inventarier till Soffta fritidsgård.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med
förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2021.151. Målet för god ekonomisk
hushållning ändras till ”Föreningslivet ska vara utvecklande och bidra till en
god folkhälsoekonomi”.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
avgifter och taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn
2021.153.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 § 7 att remittera
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2022 – 2024 till
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser
för den kommande planperioden. Svaret ska vara inlämnat 2021-04-09.
Nämnderna ska i remissyttrandet också ange sina investeringsbehov för
perioden 2022 – 2024.
Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge av processen.
Barnperspektivet

Inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 19 forts
Miljöperspektivet

Inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet
Uppföljning

När budgeten fastställts kommer uppföljning ske enligt kommunens gällande
rutiner för ekonomisk uppföljning. Måluppföljning sker samtidigt. Taxor och
avgifter revideras årligen och någon formell uppföljning av dessa sker inte
när dom väl fastställts av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens
budgetremiss, inklusive investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser
för perioden 2022-2024, i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid:
Kfn 2021.152.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta mål för 2022 i enlighet med
förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn 2021.151.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
avgifter och taxor i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Kfn
2021.153.

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius handlingsid: Kfn
2021.164.
Förvaltningens yttrande Bilaga 1, handlingsid: Kfn 2021.152.
Förslag till mål 2022, handlingsid: Kfn 2021.151.
Avgifter och taxor 2022, handlingsid: Kfn 2021.153.
Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024,
handlingsid: Kfn 2021.33.
Protokoll förhandling MBL 11 budgetremiss Kultur och Fritidsnämnd
2021-03-16, handlingsid: Kfn 2021.156.
Förslag till mål gällande god ekonomisk hushållning, handlingsid: Kfn
2021.155.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 19 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar på att förvaltningens yttrande gällande mål
och budget för 2022 under rubriken investeringsbudget kompletteras med att
det hos investeringsberedningen yrkas på ett anslag om 100 tkr för inköp av
inventarier till Soffta fritidsgård.
Alexander Verweij Svensson (M) och Sven Gunnarsson (C) yrkar att
nämndens mål för god ekonomisk hushållning ändras till ”Föreningslivet ska
vara utvecklande och bidra till en god folkhälsoekonomi”.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag men kompletterar med såväl Tina Bergström-Darrells
som Alexander Verweij Svenssons och Sven Gunnarssons yrkanden.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 20

Dnr KFN 2019/37

Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla
kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och
att införa det från och med aktivitetsåret 2021.
Kultur-och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att besluta att
det nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar
möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och
förebyggande verksamheter av hög kvalité i första hand för barn och
ungdomar i åldrarna 7–25 år inom kommunen.
Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd
till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla
kommun.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att tillsätta en
arbetsgrupp för översyn av stödsystemet till föreningslivet. Arbetsgruppen
startade sitt arbete kort därefter och förslaget till nytt stödsystem som
utarbetades hösten 2019 har därefter förankrats hos föreningslivet i
kommunen som haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har det
slutliga förslaget som nu föreligger för beslut förankrats i kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden har även kontinuerligt informerats sedan
arbetsgruppen startade våren 2019.
Jämfört med när förslaget till nytt stödsystem senast behandlades i nämnden
är det kompletterat på sid 9 under stycket: 2.2. Stöd i föreningsägda
anläggningar-/lokaler med formuleringen
Det gäller även för lån med ”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och
räntor som är beslutade sedan tidigare samt att maximalt driftbidrag är
350.000 kronor per år.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020,
Kfn § 40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut
från arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som ska beskriva vilka
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka
ekonomiska konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar.
Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag från den 23 juni och lämnar
följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för bl.a. lokalt aktivitetsstöd
(LOK) så är det svårt att veta vilka konsekvenserna blir för att det inte finns
tillgängliga uppgifter. I det nya förslaget är det till exempel åldern 7 - 25 och
nuvarande uppgifter som förvaltningen får in från föreningarna är åldern 5 20.
Kontakt har tagits med SkåneIdrotten SISU för att få in uppgifter gällande
deltagartillfälle för 2019 gällande det statliga (LOK) som är åldern 7 - 25 för
föreningar i Tomelilla kommun. De uppgifter vi har fått är att föreningarna
har rapporterat in 6 172 deltagartillfälle för åldern 21 - 25. Vilket motsvarar
en kostnad i det nya förslaget på 6 172 x 5 kr =30 860 kr, vilket är en kostnad
kommunen inte haft tidigare.
Därutöver så tillkommer de föreningar som inte får statligt LOK men som
kan söka kommunalt LOK för åldern 21 - 25 år och hur många detta kan bli
har vi inga uppgifter på. I gengäld så har kommunen utbetalt LOK stöd för
åldern 5 - 6 och 2019 så var detta 2 791 deltagartillfälle, vilket motsvarar 2791
x 7 kr=19 537 kr.
När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka
om lokalt aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några
uppgifter på hur många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att
söka om i det nya stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa
föreningar enbart haft möjlighet att söka grundbidrag som är baserad på
medlemsantalet för medlemmar boende i Tomelilla kommun. 2020 betalades
det ut 47 846 kr i grundbidrag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts
När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av
kostnader som får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som
föreningarna får söka för i det nya förslaget är följande:
- Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten
och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och skötselkostnader samt
eventuellt larm.

Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart

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

Förvaltningen har inte tillgång till dessa uppgifter och kan därmed inte få
fram de ekonomiska konsekvenserna gällande driftsbidraget i nuvarande
bidragsregler jämfört med förslaget i det nytt stödsystem.
Enligt kultur och fritidsplanen prioriteras barn och unga samtidigt som kultur
och fritidsnämnden vill att alla föreningar ska behandlas lika och att
aktiviteter ska premieras.
Nya förslaget till stödsystem har en likabehandling vad gäller de statliga
stöden med samma ansökningsregler och ansökningstider.

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Ärendet behandlades åter i Kultur- och fritidsnämnden den 22
september 2020, Kfn § 50/2020: Kultur och fritidsnämnden beslutade att
återremittera ärendet till förvaltningen för att bryta ner beräkningarna av
föreningsstödet i enlighet med kultur och fritidsnämndens beslut 2019-03-26
(Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 40/2020).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ett fördjupat underlag skulle
tas fram. Förvaltningen fick i uppdrag att från fem föreningar samt
pensionärs och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat
på dessa uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.
Slutligen beslutade nämnden att ärendet skulle behandlas på nytt på
nämndens sammanträde 2020-11-17 förutsatt att förvaltningen då var klara
med kompletteringarna.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts
På nämndens sammanträde den 17 november 2020, Kfn § 52/2020,
lämnades följande information: 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.
På nämndens sammanträde den 15 december 2020, Kfn § 66/2020
informerade Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt muntligt om den ekonomiska
konsekvensanalysen som man fick i uppdrag av nämnden att ta fram den 22
september. Nämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade
om alliansens planer för den vidare hanteringen av ärendet och ordförande
kommer återkomma med besked. På nämndens sammanträde den 26 januari
ställde på nytt nämndens 2:e vice ordförande frågor om den fortsatta
hanteringen av nytt stödsystem. På sammanträdet den 16 februari 2020
meddelade ordförande nämnden att ärendet ska behandlas som beslutsärende
på dagens sammanträde den 23 mars 2021.
Ekonomiska konsekvenser

Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska
konsekvenserna såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.
Barnperspektivet

Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen i
åldrarna 7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av
föreningslivet.

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Miljöperspektivet

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

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och
att införa det från och med aktivitetsåret 2021.
Kultur-och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att besluta att
det nya stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt handlingsid: Kfn 2021.165.
Förslag till nytt stödsystem, rev 2021-03-03, handlingsid: Kfn 2021.158
Presentation Kultur och fritid Stödsystem, handlingsid: Kfn 2021.157

Tidigare behandling

Kultur och fritidsnämnden 2019-02-26, Kfn § 9/2019 Rapport
föreningsöversyn/översyn av bidragsregler:
Kultur och fritidsnämnden beslutar att inrätta en arbetsgrupp som arbetar
fram ett förslag till nya bidragsregler utifrån resultatet och den politiska
inriktningen. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde
den 26 mars 2019 presentera följande
•
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•
•

Förslag till arbetsgrupp inklusive namn (från nämnden ingår
Tina Bergström-Darrell (S) och Torbjörn Lindberg (S)).
Skriftligt uppdrag till arbetsgruppen
Tidsplan

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26, Kfn § 21/2019 Inrättande av
arbetsgrupp för översyn av bidragsregler:
Kultur och fritidsnämnden beslutar tillsätta en arbetsgrupp för översyn av
gällande bidragsregler till föreningslivet. Arbetsgruppen ska bestå av
enhetschef kultur och fritid, controller Annica Dyverdahl Winding, extern
konsult Mats Werne som sakkunnig samt de beslutade politikerna Tina
Bergström-Darrell (S) och Matilda Björk (C) .

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts

Kultur- och fritidsnämnden ger arbetsgruppen följande uppdrag:
 Arbeta fram underlag till nya bidragsregler för föreningar i Tomelilla
kommun
 Politisk inriktning.
 -Strategisk politisk diskussion om föreningslivets betydelse i
kommunen.
 -Översyn av dialogen mellan kommunen och föreningarna som
behöver förbättras. Med kommunen avses alla nivåer d.v.s.
förtroendevalda, tjänstemän, nämnder och förvaltningar
 Bidragen bör samordnas och förenklas, det sistnämnda gäller även
ansökningsblanketterna.
 Undersöka bidragens koppling till den verksamhet som har bedrivits
på anläggningen eller i lokalen.
 Undersöka bidragens koppling till möjlighet till ökade aktiviteter och
jämställdhet.
 Utreda vilka stödsystem ska finnas.
 Konsekvens och ekonomisk analys ska ingå i arbetsgruppens förslag
till nya regler.

Signature reference: 24a9b0c7-5291-4ffa-8489-66951626c087

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande tidsplan för arbetsgruppens
arbete:
Delrapport ska avlämnas och avrapporteras vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2019-06-25. Utkast till slutrapport ska vara klar i september
2019 för att därefter lämnas ut på remiss till alla föreningar i kommunen.
Slutrapport med beslutsförslag till nya bidragsregler behandlas på kultur och
fritidsnämnden 2019-12-03

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts
Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-03, Kfn § 74/2019 Nytt stödsystem
för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att
förankra förslaget till nytt stödsystem hos föreningarna i kommunen samt att
därefter bereda föreningarna möjlighet att skriftligt yttra sig över förslaget
under januari 2020. Därefter ska förslaget på nytt behandlas i kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19, Kfn § 29/2020 Uppdateringar
gällande nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.
På dagens sammanträde presenterar arbetsgruppen ett uppdaterat förslag till
nytt stödsystem efter inkomna synpunkter från föreningslivet som
information till nämnden. Justeringar ska ske i stycke 1.5 gällande stöd till
kulturellt värdefulla byggnader och förslaget ska sedan behandlas som ett
beslutsärende på nämndens sammanträde den 23 juni. Det framkom under
sammanträdet att det är kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga
beslutet om nytt stödsystem. Beslutet som kultur- och fritidsnämnden därför
ska fatta den 23 juni är att godkänna förslaget till nytt stödsystem samt att
föreslå kommunfullmäktige att anta detsamma
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-23, Kfn § 40/2020 Nytt stödsystem
för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22
Ärendet ska när det behandlas på nästa sammanträde ha kompletterats med
följande:
Ekonomisk konsekvensanalys: Konsekvensanalysen ska beskriva vilka
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen
jämfört med gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka
ekonomiska konsekvenser det kan innebära för enskilda föreningar.
Datum för införande av nytt stödsystem: Nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att införa det nya stödsystemet från och med
aktivitetsåret 2021 och inte från den 1 januari 2021.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts
Förslaget till beslut på dagens sammanträde att kultur-och fritidsnämnden
föreslår kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas
upp två år efter införandet ska gälla även när nytt beslut fattas den 22
september.
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-22, Kfn § 50/2020 Nytt stödsystem
för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Kultur och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen
för att bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med kultur och
fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn §
40/2020).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ett fördjupat underlag ska tas
fram. Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs
och funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.
Ärendet ska behandlas på nytt på nämndens sammanträde 2020-11-17
förutsatt att förvaltningen då är klara med kompletteringarna.
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-15, Kfn § 66/2020 Dialoger och
informationsärenden 15 december 2020
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt återrapporterade gällande uppdraget från
nämnden den 22 september.
” 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 om alliansens
planer för den vidare hanteringen av ärendet och ordförande kommer
återkomma med besked.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts
Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-26, Kfn § 3/2021 Dialoger och
informationsärenden 2021-01-26
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.
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.
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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.
Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-16, Kfn § 11/2021 Dialoger och
informationsärenden 2021-02-16
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.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 21

Dnr KFN 2021/21

Nationaldagen 6 juni och Tomelilla
sommarmarknad den 22 juli 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in alla kommunala
arrangemang kring nationaldagen den 6 juni 2021 samt att ställa in Tomelilla
sommarmarknad den 22 juli 2021.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar också att ge förvaltningen i uppdrag att
se över möjligheterna till ett alternativt digitalt nationaldagsfirande den 6 juni.

Ärendebeskrivning

Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ingår bland annat
kommunala arrangemang kring nationaldagsfirandet den 6 juni samt att
årligen arrangera sommarmarknad och höstmarknad i Tomelilla.
Under pågående covid-19 pandemi finns strikta nationella restriktioner kring
större folksamlingar. Förvaltningen bedömer inte att dessa restriktioner
kommer att ha förändrats på ett sådant sätt under juni och juli att det är
möjligt att genomföra nationaldagsfirandet 6 juni samt sommarmarknaden
den 22 juli.
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För att praktiskt kunna genomföra sommarmarknaden hade samtliga
restriktioner kring folksamlingar behövt ha upphört i juli då det rent praktiskt
skulle vara mycket svårt för kommunen att begränsa antalet besökare på ett
sådant arrangemang.
Förvaltningens bedömning är att det kommer kvarstå nationella
begränsningsregler kring större folksamlingar även under sommaren och att
arrangemangen därför behöver ställas in även 2021.
Tomelilla sommarmarknad innebär besök från många marknadsknallar.
Förvaltningens bedömning är att om nämnden väntar för länge med beslut
om att ställa in marknaden kan det få större ekonomiska konsekvenser för
knallarna jämfört med att meddela beslutet i god tid.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 21 forts
Ekonomiska konsekvenser

De direkta ekonomiska konsekvenserna för kommunen av att ställa in
arrangemangen bedöms vara mycket begränsade. Genom att ställa in
arrangemangen i god tid genereras inga kostnader för t ex polistillstånd och
marknadsföring.
Barnperspektivet

Arrangemangen vänder sig även till barn så att ställa in innebär att
möjligheterna till aktiviteter för barnen dessa dagar också begränsas.
Miljöperspektivet

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

På nämndens sammanträde i augusti kommer eventuellt beslut om att även
ställa in Mikaeli marknad i oktober att fattas. Det går inte i nuläget bedöma
om denna är möjlig att genomföra.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in alla kommunala
arrangemang kring nationaldagen den 6 juni 2021 samt att ställa in Tomelilla
sommarmarknad den 22 juli 2021.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar också att ge förvaltningen i uppdrag att
se över möjligheterna till ett alternativt digitalt nationaldagsfirande den 6 juni.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius handlingsid: Kfn
2021.166.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 21 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) och Solveig Falk (Mp) yrkar på att nämnden
avvaktar beslut om att ställa in Tomelilla sommarmarknad den 22 juli till i
slutet av april och att beslut då fattas i form av ett ordförandebeslut.
Alexander Verweij Svensson (M), Sven Gunnarsson (C) och Anna Sandegren
(SD) yrkar på att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt
Alexander Verweij Svenssons, Sven Gunnarssons och Anna Sandegrens
yrkande, dvs enligt förvaltningens förslag till beslut.
_________

Beslutet skickas till:
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Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 22

Dnr KFN 2021/4

Redovisning av delegeringsbeslut för mars 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:
1. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet om
utvecklingsbidrag på 192,2 tkr gällande kulturskolor.
2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande fördelning av bidrag till
ungdomsföreningar 2021.
3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande fördelning av bidrag till pensionär- och
handikappföreningar 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.167.
Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor 2021, handlingsid: Kfn
2021.127.
Bidrag till ungdomsföreningar 2021, handlingsid: Kfn 2021.126.
Bidrag till pensionär och handikappförening 2021, handlingsid: Kfn.
2021.125.
_________
Beslutet skickas till:
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 23

Dnr KFN 2021/3

Redovisning av anmälningsärenden mars 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Fråga till kultur- och fritidsnämnden från Tomelilla Motorklubb
Tomelilla Motorklubb har i skrivelse till kultur- och fritidsnämnden frågat
om man ställer sig bakom vad nämndens 2:e vice ordförande skrivit i ett
privat e-postmeddelande till ledningen, ordförande och vice ordförande i
motorklubben. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har besvarat
skrivelsen enligt bilaga med handlingsid: Kfn 2021.121.
Skrivelse från Ungdomsrådets presidium
Ungdomsrådets presidium har i skrivelse till kommunen daterad den 10
februari framfört önskemål om satsningar på aktivitetsparker i byarna.
Sammanställning av strukna studietimmar i Skåne, efter den särskilda
och utökade kontrollen av åren 2017 – 2019, initierad av
Folkbildningsrådet.
Den av Folkbildningsrådet (FBR) initierade särskilda kontrollen av alla
studieförbund genomfördes under senare delen av 2020. Bakgrunden var de
oegentligheter som uppdagats vid studieförbundens egna interna kontroller i
en kommun i Mellansverige. Av förteckningen framgår att för Tomelilla
kommun har 188 timmar avseende 2017 strukits.
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Förvaltningens förslag till beslut

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
23 mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

§ 23 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Kfn 2021.168.
Skrivelse till Kfn, handlingsid: Kfn 2021.124.
Svar på synpunkt från Tomelilla Motorklubb, handlingsid: Kfn 2021.121.
Skrivelse från Ungdomsrådets presidium, Skate/-aktivitetspark även i byarna
utanför tätorten, handlingsid: Kfn 2021.119.
Följebrev granskning region Skåne slutlig, handlingsid: Kfn 2021.131.
Sammanställning strukna studietimmar 2021-02, handlingsid: Kfn 2021.130.
_________

Beslutet skickas till:
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Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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