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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

25 maj 2021

Övriga närvarande
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef kultur och fritid
Emelie Olsson, ekonom
Olof Hammar, nämndsekreterare
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och
fritidsnämnden
§ 24 Dialoger och informationsärenden 2021-05-25
§ 25 Tertialrapport 1 januari-april 2021
§ 26 Uppföljning intern kontrollplan 2021 tertial 1
§ 27 Lokalt aktivitetsstöd 2021 med anledning av covid-19
§ 28 Kulturpriset 2020
§ 29 Idrottspriset 2020
§ 30 Förslag till stadgar till föreningsledarpris
§ 31 Kulturpris och idrottspris - översyn av stadgarna
§ 32 Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-bana på exempelvis Lagerhusplatsen
§ 33 Medborgarinitiativ - Skatepark/parkouranläggning och multiarena i Brösarp
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§ 34 Delegeringsbeslut maj 2021
§ 35 Anmälningsärenden 2021-05-25
_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 24

Dnr KFN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202105-25
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger 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 aktuella frågor.
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Covid-19-situationen för verksamheten
Verksamheten är snart tillbaka i samma läge som före pandemiutbrottet. Vi
börjar gå tillbaka till ursprungsläget i takt med att restriktionerna lättar. Dock
har exempelvis kulturskolan drabbats särskilt eftersom verksamheten innebär
att elever från olika klasser möts. Enhetschefen och personalen jobbar aktivt
med riskbedömningar. I nuläget avvaktas inför eventuell förändring av
förbudet kring ansamling av personer.
Mikaeli marknad i Tomelilla 21 oktober
I avvaktan på förhållningsregler som ska komma från folkhälsomyndigheten
och regeringen i juni har beslut inte ännu fattats kring Mikaeli marknad i
oktober. Eftersom nästa sammanträde i kultur- och fritidsnämnden är först i
augusti kan det bli nödvändigt att ta beslut redan under sommaren för att ha
en god framförhållning gentemot andra aktörer involverade i marknaden.
Nämnden ställer sig positiv till att om beslut gällande marknaden behöver
fattas innan nämndens nästa sammanträde kommer det ske i form av
ordförandebeslut.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 24 forts.
Statsbidrag till lovaktiviteter
Enhetschefen har rekvirerat statsbidrag från socialstyrelsen till avgiftsfria och
smittsäkra lovaktiviteter i kommunen. Tomelilla kommun har tilldelats
188 000 kronor. Fältarbetare, bibliotek, fritidsgård och kulturskola är
involverade i en grupp som arbetar med att utforma utbudet för sommarlovet
som ska riktas till barn och unga i åldern 6-15 år. Föreningarna har fått
information om att de kan söka bidrag för att arrangera sommarlovsaktiviteter.
Statsbidrag till kulturskolan
Enhetschefen har för kulturskolans räkning ansökt om statsbidrag från
kulturrådet. Ansökan var på 604 800 kronor och kulturskolan har blivit
beviljad hela summan.
Meröppet på huvudbiblioteket
Från 1 juni slår huvudbiblioteket upp portarna för meröppet. Verksamheten
arbetar med att få så många som möjligt att teckna avtal gällande meröppet på
huvudbiblioteket.
Tina Bergström-Darrell (S) framför att det är viktigt att kommunens invånare
informeras via så många kanaler som möjligt om möjligheten att teckna avtal
för tillgång till meröppet bibliotek och frågar hur detta ska ske. Enhetschef
Ros-Marie Stjernfeldt svarar att kommunikationsavdelningen gör en
pressrelease samt att Ystads allehanda bjudits in den 1 juni. Någon större
invigning kan inte göras i rådande pandemi.
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Övrigt
Sven Gunnarsson (C) framför att eftersom flera nya ledamöter och ersättare i
nämnden tillkommit under mandatperioden så bör företrädare från
verksamheten under hösten bjudas in till nämndens sammanträden för att
informera om sina verksamheter inom kultur och fritid. Samtliga ledamöter
och förvaltningen ställer sig positiva till detta och samhällsbyggnadschef
Niklas Sommelius svarar att förvaltningen gör en plan för att under en period
bjuda in anställda från olika verksamheter till nämndens sammanträden.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 24 forts.
Tina Bergström-Darrell (S) och Ros-Marie Stjernfeldt informerar om att de
deltagit i ”Kulturpolitisk överläggning i Region Skåne” där Tina bland annat
framfört att kollektivtrafikens tidtabeller under kvällstid gör det svårt för
Tomelillabor att ta del av kulturutbudet i regionen. Alexander Verweij
Svensson (M) och Sven Gunnarsson (C) kommer att delta vid kommande
tillfälle av ”Kulturpolitisk överläggning i Region Skåne” under veckan.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2021.263.
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_______

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 25

Dnr KFN 2021/29

Tertialrapport 1 år 2021, kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna Tertialrapport 1 för januari-april 2021
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat, en budget i balans för
perioden. Prognosen är osäker då man inte vet hur covid-19-pandemin påverkar
verksamheten under resterande del av året.
Verksamheten har hittills inte återrapporterat någon granskningsrapport till nämnden
under tertial 1.
Anledningen till att inte full måluppfyllsele bedöms kunna uppnås beror för samtliga
mål på pågående covid-19-pandemi.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna Tertialrapport 1 för januari-april 2021
och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonom Emelie Olsson, handlingsid: Kfn 2021.264.
Tertialrapport 1 jan-april 2021 Kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn
2021.261.
Signature reference: 71e8ff8f-f7b4-413c-8f6d-28e431a4b6e7

_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 26

Dnr KFN 2020/38

Uppföljning Intern kontrollplan 2021
tertial 1
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den del av
nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering och lägger
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Granskningen som är genomförd av enhetschefen för kultur- och fritid visar att det
varit en vandalisering som också blivit polisanmäld. Förvaltningen gör bedömningen
att det inte föranleder några åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser
All vandalisering är förknippat med ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
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Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Inga konsekvenser.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 26 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den del av
nämndens internkontrollplan som avser inbrott, stöld och vandalisering och att lägga
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2021.265.
Uppföljning internkontrollplan 2021 - inbrott, stöld och vandalisering, handlingsid:
Kfn 2021.252.
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_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 27

Dnr KFN 2020/19

Lokalt aktivitetsstöd 2021 med anledning
av covid-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge föreningarna i Tomelilla kommun möjlighet
att välja mellan att lämna in en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har
genomförts under första halvåret 2021 eller ansöka med de aktiviteter som
genomfördes under första halvåret 2019.

Ärendebeskrivning

Med anledning av coronaviruset och covid-19 är det många föreningar i Tomelilla
kommun som tvingas ställa in sina träningar och andra aktiviteter för barn och
ungdomar. Färre aktiviteter och med färre deltagare betyder normalt sätt att en
förening får lägre lokalt aktivitetsstöd.
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För att minska krisen för föreningslivet har Riksidrottsförbundet beslutat att den
totala summan för det statliga LOK-stödet kommer att vara densamma för 2021 som
2019. Även vi i Tomelilla kommun vill försäkra våra lokala föreningar att de inte ska
få minskat aktivitetsstöd med anledning av covid-19.
Föreningar som kan hålla igång sin verksamhet även nu under rådande situation kan
ha fler aktiviteter under första halvåret 2021 än de hade första halvåret 2019. Därför
vill Tomelilla kommun ge föreningarna en möjlighet att välja mellan att lämna in en
ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2021
eller ansöka med de aktiviteter som genomfördes under första halvåret 2019. På detta
sätt kan varje förening välja det som är mest gynnsamt för föreningen. Ansökan för
första halvåret 2021 ska lämnas in senast den 15 augusti 2021, vilket inte är någon
förändring.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 27 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Tomelilla kommun ökar inte eller möjligtvis ökar högst marginellt
med detta beslut. Utan beslut om att få använda 2019 års aktivitetsstatistik så hade
Tomelilla kommun sparat pengar eftersom utbetalningen av lokalt aktivitetsstöd hade
minskat till följd av covid-19. Men det kan inte vara meningen att Tomelilla kommun
ska spara pengar på covid-19 på föreningslivets bekostnad.
Barnperspektivet
Detta beslut tas för att de föreningar som genomför aktiviteter för barn och unga ska
kunna fortsätta sin viktiga verksamhet.
Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge föreningarna i Tomelilla kommun
möjlighet att välja mellan att lämna in en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har
genomförts under första halvåret 2021 eller ansöka med de aktiviteter som
genomfördes under första halvåret 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2021.266.

Tidigare behandling
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Kultur och fritidsnämnden 2020-12-15, Kfn § 72/2020
Lokalt aktivitetsstöd 2021 med anledning av Covid-19
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att föreningar i Tomelilla kommun som
ansöker om lokalt aktivitetsstöd för andra halvåret 2020 kan välja mellan att göra en
ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under andra halvåret 2020
eller ansöka med de aktiviteter som genomfördes andra halvåret 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19, Kfn § 28/2020 Ordförandebeslut lokalt
aktivitetsstöd 2020 med anledning av Covid-19
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Ståhlbrand (M) beslutar med stöd av
kommunallagen 6 kap § 39 att föreningar i Tomelilla kommun som ansöker om
lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2020 kan välja mellan att göra en ny ansökan

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 27 forts.
med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2020 eller ansöka
med de aktiviteter som genomfördes första halvåret 2019.
_________

Beslutet skickas till:
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Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt som informerar föreningarna om beslutet

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 28

Dnr KFN 2020/44

Kulturpriset 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Kjell Nilsson till vinnare av Tomelilla
kommuns kulturpris 2020.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden utser Kjell Nilsson till vinnare av Tomelilla
kommuns kulturpris 2020 med följande motivering:
Kjell Nilsson är en Tomelilla-profil som har varit verksam konstnär i över 40
år. Med sitt breda konstnärskap fortsätter han att sätta avtryck i såväl Tomelilla
som Österlen och långt utanför regionens gränser. I kulturlivet är han en
drivande kraft som dessutom gjort det möjligt för fler att vara aktiva, bland
annat genom sina många föreningsengagemang. Kjell Nilsson har genom
kultur, kreativitet och innovation berikat tillvaron för Tomelillabor i alla åldrar.
Tomelilla kommuns kulturpris (10 000 kr)
§ 1. Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för
förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
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§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas
av skriftlig motivering.
§ 3. Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller
verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till
kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats för
berikande av kulturella värden.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 28 forts.
§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att
reservera anslaget belopp under högst två år.
§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.
De nominerade är:
Lars Beimar
Kjell Nilsson (3 nomineringar)
Gert Lagerstedt (5 nomineringar)
Anders Vardam
Sven Persson (9 nomineringar)
Maria Åkesdotter (2 nomineringar)
Linus Larsson
Håkan Gottberger
Sven Plavén
Ingrid Jönsson (4 nomineringar)
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Nils-Henrik och Monica Salomonsson

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

Barnperspektivet
Det finns inget som hindrar att barn nomineras och/eller utses till pristagare.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

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

Uppföljning
Kulturpriset utdelas en gång om året.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden väljer någon/några av de nominerade (med motivering
till varför i beslutet) till vinnare av kulturpriset 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2021.267.
Sammanställning av nomineringar, nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid:
Kfn 2021.259.
_________

Beslutet skickas till:
Vinnare av kulturpriset 2020
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Kommunikationschef Katrin Högborn

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 29

Dnr KFN 2020/47

Idrottspriset 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Tobias Beijer och Joacim Lindholm till
vinnare av Tomelilla kommuns idrottspris 2020.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden utser Tobias Beijer och Joacim Lindholm till
vinnare av Tomelilla kommuns idrottspris 2020 med följande motivering:
Tillsammans har Tobias Beijer och Joacim Lindholm satt footgolf och
Tomelilla på kartan för människor i hela Sverige, ja i hela världen. De
anordnade Sveriges första VM-kval i footgolf mitt under pandemitider
dessutom. Deras passion för denna relativt nya sport har gjort dem till
ambassadörer, inte bara för kreativiteten i idrottslivet, men också för de ideella
krafter som gör skillnad för den aktiva fritiden. Med hjärta och engagemang
har dessa två Tomelillabor breddat kommuninnevånarnas utbud för en aktiv
och meningsfull fritid och därigenom främjat folkhälsan.
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Tomelilla kommuns idrottspris som inrättats ska utdelas till person som är
bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen
och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens
område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag skall representera
förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.
Stadgar för Tomelilla kommuns idrottspris
§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda
eller lag, inom idrottens område.
§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas
av skriftlig motivering.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 29 forts.
§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat
sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull
och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera
enskilda eller lag.
Lag ska representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.
§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att
reservera anslaget belopp under högst två år.
§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.
De nominerade är:
Jeanette Lindholm
Christian Björklund
Friskis & Svettis Tomelilla
Martin Andersson
Eve Björk och Bertil Poppe Persson
Tobias Beijer (2 nomineringar)
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Tomelilla Footgolf (4 nomineringar)

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
Även barn kan nomineras för idrottspriset.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

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

Uppföljning
Tomelilla kommuns idrottspris delas ut en gång per år. Nästa pristagare kommer
utses i maj 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden väljer någon av de nominerade (motivering ska framgå av
beslutet) till vinnare av idrottspriset 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2021.268.
Nomineringar till idrottspriset 2020, nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid:
Kfn 2021.260.
_________

Beslutet skickas till:
Vinnare av idrottspriset 2020
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Kommunikationschef Katrin Högborn.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 30

Dnr KFN 2020/34

Förslag till stadgar till föreningsledarpris
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta förslag till stadgar till föreningsledarpris
med tillägget att det ska förtydligas att nomineringstidens slutdatum 31 mars gäller
även för nämndens ledamöter.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 14 att bifalla motionen om att
inrätta ett föreningsledarpris.
Kultur och fritid har tagit fram förslag till stadgar till föreningsledarpriset som
kommer att utdelas från och med år 2022.
Föreningsledarpris utdelas till person/er som är bosatt/a inom vår kommun som kan
anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i
kommunen.
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Priset för prestationer under år 2021 delas ut i början av 2022 och nominering
skickas in senast 31 mars.


Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete,
företrädesvis ungdomsarbete.



Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från
nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas
av skriftlig motivering.



Stipendiet utdelas till person som är bosatt inom vår kommun och som kan
anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella
föreningslivet i kommunen. Priset kan delas mellan flera personer.



Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela stipendiet. Nämnden äger även
rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.



Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma person.



Stipendiet utdelas vid tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden beslutar.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 30 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar men nämnden bör få medel till detta pris.
Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och dess stadgar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta förslag till stadgar till föreningsledarpris.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2021.269.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sven Gunnarsson (C) yrkar på att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag men ett det förtydligas i stadgarna att nomineringstidens slutdatum 31
mars gäller även för nämndens ledamöter.

Beslutsgång

Signature reference: 71e8ff8f-f7b4-413c-8f6d-28e431a4b6e7

Efter ställd proposition finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt Sven Gunnarssons (C) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 31

Dnr KFN 2021/26

Kulturpris och Idrottspris - översyn av
stadgarna
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta ändringarna i stadgarna för Tomelilla
kommuns kulturpris och idrottspris med tillägget att det ska förtydligas att
nomineringstidens slutdatum 31 december gäller även för nämndens ledamöter.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 14 att bifalla motionen om att
inrätta ett föreningsledarpris.
Förvaltningen har tagit fram förslag till stadgar till föreningsledarpriset som kommer
att utdelas från och med år 2022.
I samband med införande av föreningsledarpriset så görs en genomgång av
kulturprisets och idrottsprisets stadgar.
Förvaltningen föreslår att den rödmarkerade texten tas bort från stadgarna.
Kulturpris
Kulturpriset delas ut till pristagare som kan vara en person, grupp eller förening som
har gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden.
Pristagaren ska vara bosatt eller verksam inom Tomelilla kommun eller på annat sätt
ha anknytning till kommunen.
Priset delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Tomelilla den 6
juni. Nomineringar ska vara inskickade senast 31 december.
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Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för utdelning av Tomelilla
kommuns kulturpris.


Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för
förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.



Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas
av skriftlig motivering.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 31 forts.


Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller
verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till
kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats
för berikande av kulturella värden.



Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt
att reservera anslaget belopp under högst två år.



Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.



Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

Idrottspris
År 2014 inrättade Tomelilla kommun ett idrottspris som kom att börja gälla från och
med 2015. Priset innebär att Kultur- och fritidsnämnden delar ut 10 000 kronor till
någon/några som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område
och som inte är ledare. Syftet är att stödja och uppmuntra idrotts- och föreningslivet.
Priset för prestationer under år 2020 delas ut i början av 2021. Skicka in din
nominering senast 31 mars 2021.
§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda eller
lag, inom idrottens område.

Signature reference: 71e8ff8f-f7b4-413c-8f6d-28e431a4b6e7

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från
nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas av
skriftlig motivering.
§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har
anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad
insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag ska
representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.
§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att
reservera anslaget belopp under högst två år.
§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 31 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.
Uppföljning
Vid behov.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta ändringarna i stadgarna för kulturpris och
idrottspris.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2021.270.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sven Gunnarsson (C) yrkar på att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag men ett det förtydligas i stadgarna att nomineringstidens slutdatum 31
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december gäller även för nämndens ledamöter.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt Sven Gunnarssons (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 32

Dnr KFN 2021/27

Yttrande Medborgarinitiativ - CykelBMXbana på exempelvis Lagerhusplatsen
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2021 (Ksau § 80/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Förvaltningen har gjort en bedömning att, förutom samhällsbyggnadsnämnden, bör
kultur- och fritidsnämnden yttra sig eftersom initiativet handlar om fritidsaktivitet
som enligt reglementet kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Samhällsbyggnadschefen har därför efter dialog med ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bestämt att båda
nämnderna ska yttra sig till Ksau.
Medborgarinitiativet:

Jessica Borg har den 27 mars 2021 inkommit med medborgarinitiativ
med i huvudsak följande lydelse:
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Undrar vart jag kan vända mig om önskemål om cykel-/BMX-bana, som till
exempel Smedstorp har?
Tänker mig Gröningen, mitt emot där lagerhuset låg. På platsen där tidigare
tennisbanor och kolonier låg. Idag används lagerhusplatsen till på- och
avlastningsplats för olika maskiner, jord, sten med mera. Man har redan gjort
en stor jordhög på Gröningen, tänker att det inte skulle kosta så mycket att
lägga ut jorden till kullar.
Det kanske redan finns en plan för Gröningen?
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 32 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur och
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det är positivt med all form av aktivitet oavsett ålder. Förvaltningen är positiv till att
det byggs en sådan anläggning som initiativskrivaren syftar på. Däremot är
förvaltningen tveksam till att det ska vara kommunen som ska anlägga och driva en
sådan då det uppstår konkurrens med den anläggning som drivs i Smedstorp. Därför
bör en sådan anläggning anläggas av annan part än kommunen.
Om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till
medborgarinitiativet om en sådan anläggning kommer kultur- och fritidsnämnden att
tillsammans med samhällsbyggnadsverksamheten att beräkna eventuell
investeringskostnad och årlig driftkostnad och sedan uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att bygga anläggningen.
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom förvaltningen ställer sig tveksam till detta har förvaltningen valt att inte
beräkna eventuell anläggningskostnad eller årlig driftkostnad.
Barnperspektivet
En eventuell cykel/BMX bana kommer vara tillgänglig för såväl barn som vuxna,
vilket är positivt.
Miljöperspektivet
I dagsläget är det marginella miljökonsekvenser att anlägga en sådan anläggning
beroende på val av plats.
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Uppföljning
Skulle det fattas beslut om byggande av en cykel/BMX-bana kommer kontinuerlig
uppföljning ske såväl under byggandet som när banan tagits i drift.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 32 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2021.271.
Ksau § 80/2021 Medborgarinitiativ - CykelBMX-bana på exempelvis
Lagerhusplatsen, handlingsid: Kfn 2021.250.
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

25

Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

Kfn § 33

Dnr KFN 2021/28

Yttrande Medborgarinitiativ Skatepark/parkouranläggning och
multiarena i Brösarp
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande med
kompletteringen att till skillnad från förvaltningen anser nämnden att för att kunna
förverkliga den del som avser parkouranläggning har föreningarna möjlighet att söka
externa medel.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 (Ksau § 89/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Förvaltningen har gjort en bedömning att förutom samhällsbyggnadsnämnden, bör
kultur- och fritidsnämnden yttra sig eftersom initiativet handlar om fritidsaktivitet
som enligt reglementet kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Samhällsbyggnadschefen har därför efter dialog med ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bestämt att båda
nämnderna ska yttra sig till Ksau.
Medborgarinitiativet:
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Christoffer Åkesson har den 19 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ
med följande lydelse:
”Hej, Barnen i Brösarp önskar att det byggs en skatepark i byn som kan bli en
samlingsplats för dem. Många tycker även om parkour-anläggningen som finns i
Sjöbo och önskar något liknande. Detta i kombination med en multiarena med
konstgräs hade uppskattats av ungdomarna och lockat fler barnfamiljer till byn.
Det behövs mer aktivering för byns barn/ungdomar som inte direkt har någon
samlingsplats idag. Vi får ofta åka till skateparker och andra typer av anläggningar i
grannkommuner och till Tomelilla för denna typ av aktivering. Vi känner att det
satsats mer i Tomelilla senaste åren och att det nu är dags för byarna att få lite fler
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 33 forts.
möjligheter till aktivering. I närliggande orter som Degeberga hittar vi konstgräsplan,
padelbana, beachfotbollplan och löparbana. I Sjöbo finns en fin skatepark, parkouranläggning och en mängd MTB-slingor. En by som Brösarp med mycket turism och
med ökande antal barnfamiljer bör kunna stoltsera med någon typ av anläggning för
barn och ungdomar.”
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen anser att alla aktiviteter för alla åldrar är bra. Kommunen invigde
under 2020 Tomelilla centralorts nya aktivitetspark. Den är uppskattad av många från
små till stora. Förvaltningen anser att det är viktigt att alla tätorter har sin särart och
att det finns olika aktiviteter i de olika tätorterna. Det gör att medborgare besöker
andra platser än där man just bor.
Det finns kommersiella padelbanor i Tomelilla kommun och därför bör inte
kommunen konkurrera med sådana anläggningar.
Däremot är en parkouranläggning något nytt och kanske något som just denna tätort
behöver. De flesta anläggningar inom parkour är inomhus och drivs kommersiellt,
men det finns exempel på utomhusanläggning som drivs av kommuner. Malmö stad
har nyligen beslutat att exempelvis bygga en sådan anläggning i badhusparken för
cirka 23 miljoner kronor (ingår mer än parkouranläggning i kostnadsbilden).
Beroende på hur stor anläggningen skulle vara påverkas givetvis även
investeringskostnaden. Om kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till en
sådan satsning i Brösarp får kultur- och fritidsnämnden återkomma till
investeringsberedningen inför 2023 med ett kostnadsförslag och påverkan på driften.
Därefter kan kultur- och fritidsnämnden uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
påbörja byggupphandling av sådan anläggning.
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Ekonomiska konsekvenser
Nämnden får återkomma med förslag till investeringsberedningen om det skulle bli
aktuellt. De ekonomiska konsekvenserna är bland annat beroende på hur stor yta
som en sådan anläggning skulle vara på och utformningen av anläggningen.

Barnperspektivet
En parkouranläggning främjar barn och ungdomars rörelse, vilket är positivt för
folkhälsan. Vissa barn kan uppfatta det som negativt om kommunen blir tvungen att
använda befintlig anläggning till skapandet av ny anläggning, se nedan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 33 forts.
Miljöperspektivet
I nuläget är det svårt att påvisa några miljökonsekvenser eftersom val av plats inte är
gjord, men den kommunala mark som finns att tillgå är marken vid skolan
(ishockeybanan).
Uppföljning
Skulle det fattas beslut om byggande av parkouranläggning kommer kontinuerlig
uppföljning ske såväl under byggandet som när anläggningen tagits i drift.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2021.272.
Ksau § 89/2021 Medborgarinitiativ - Skatepark/parkouranläggning och multiarena i
Brösarp, handlingsid: Kfn 2021.251.

Förslag till beslut under sammanträdet

Alexander Verweij Svensson (M), Sven Gunnarsson (C) och Tina Bergström-Darrell
(S) med instämmande av övriga ledamöter yrkar att förvaltningens förslag
kompletteras med att till skillnad från förvaltningen anser nämnden att för att kunna
förverkliga den del som avser parkouranläggning har föreningarna möjlighet att söka
externa medel.
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Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt Alexander Verweij Svenssons (M), Sven Gunnarssons (C) och
Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kfn § 34

Dnr KFN 2021/4

Delegeringsbeslut maj 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:
1. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan om bidrag. Inköp av litteratur
till folk och skolbibliotek.
2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Ansökan om Stöd till stärkta bibliotek
i hela landet.
3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Kulturbidrag 2021, fördelning av
Tomelilla kommuns kulturbidrag

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Kfn 2021.273.
Ansökan om bidrag. Inköp av litteratur till folk och skolbibliotek, handlingsid: Kfn
2021.242.
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Ansökan om Stöd till stärkta bibliotek i hela landet, handlingsid: Kfn 2021.243.
Kulturbidrag 2021, fördelning av Tomelilla kommuns kulturbidrag, handlingsid: Kfn
2021.244.
_________
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Kfn § 35

Dnr KFN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-05-25
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut kommunfullmäktige 2021-05-03 - Kf § 59/2021 Avsägelse från Anders
Rosengren (SD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anders Rosengren (SD) från uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden istället för Anders Rosengren (SD).
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-03 - Kf § 57/2021 Avsägelse från Anna
Sandegren (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anna Sandegren (SD) från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Rosengren (SD) till ny ersättare i kulturoch fritidsnämnden istället för Anna Sandegren (SD).

Förvaltningens förslag till beslut

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

Signature reference: 71e8ff8f-f7b4-413c-8f6d-28e431a4b6e7

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: 2021.274.
Beslut - Kf § 59/2021 Avsägelse från Anders Rosengren (SD) som ledamot i kulturoch fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.255.
Beslut - Kf § 57/2021 Avsägelse från Anna Sandegren (SD) som ersättare i kulturoch fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.256.

Justerandes sign

30

Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2021

§ 35 forts.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 71e8ff8f-f7b4-413c-8f6d-28e431a4b6e7

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ALEXANDER VERWEIJ SVENSSON
Date: 2021-05-28 12:33:54
BankID refno: f8b8dd6c-ad1f-43ce-bb41-95f9122d2a9c

Signed by: Eva Tina Bergström Darrell
Date: 2021-05-28 12:43:08
BankID refno: 524d731b-4d21-4058-9c8c-388b99f72568

Ordförande kultur- och fritidsnämnden: Alexander
Verweij Svensson

Justerare: Tina Bergström-Darrell

Signed by: JOHANNA KANDELL
Date: 2021-05-28 12:44:08
BankID refno: 0fdec1bd-7417-4645-9cb3-73d53a69b034

Signature reference: 71e8ff8f-f7b4-413c-8f6d-28e431a4b6e7

Nämndsekreterare: Johanna Kandell

