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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

24 augusti 2021

Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef kultur och fritid
Karin Sjöberg, bibliotekssamordnare (närvarande under § 36)
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och
fritidsnämnden
§ 36 Dialoger och informationsärenden 2021-08-24
§ 37 Motion om aktiv fritid
§ 38 Medborgarinitiativ - Föreningsutvecklare i Tomelilla kommun
§ 39 Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet vackert och inbjudande, ta bort statyn
med hjärtat
§ 40 Biblioteksplan för Region Skåne 2022–2025
§ 41 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026
§ 42 Mikaeli marknad i Tomelilla oktober 2021
§ 43 Anmälningsärenden 2021-08-24
§ 44 Delegeringsbeslut juni och juli 2021

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 36

Dnr KFN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202108-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Kultur- och fritidsnämnden genomför dialoger enligt följande på dagens
sammanträde:

Bibliotekssamordnare Karin Sjöberg informerar om biblioteksverksamheten:
- Meröppet startade på Tomelilla bibliotek 1 juni, men konceptet finns på
alla bibliotek i kommunen. Av Onslunda, Smedstorp och Brösarp har
Brösarp flest Meröppet-besökare.
- Verksamheten fortsätter arbeta för att vara så tillgängliga som möjligt
och man har samarbete i sydost med bland annat miljövänliga
transporter och man samarbetar med bibliotekssystem och webb.
- Statsbidrag från Statens kulturråd till stärkta bibliotek är välkomna
tillskott som gör det möjligt att utöka programverksamheten och öka
besöksantalet. Kreativa programpunkter som exempelvis workshops i
återbruk finns nu.
- Under pandemin har verksamheten dragit igång en del digitala projekt,
men man hoppas snart också kunna fortsätta med traditionell
verksamhet som författarbesök och föreläsningar.
- Boken kommer har varit populärt och har under pandemin utökats till
fler grupper i kommunen.
- Förutom tryckta böcker, tidningar och magasin finns för utlåning även
talböcker, ljudböcker, dvd-filmer, möjligheten att låna strömmad film
samt e-böcker. E-böckerna är dock den del som främst är kopplad till
en kostnad per utlånad enhet och där budgeten därför kan ta slut.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 36 forts.
Tina Bergström-Darrell (S) frågar kring kostnaden för e-böcker och hur
statistiken ser ut.
Sven Gunnarsson (C) lyfter frågan om biblioteksplanen som ska tas fram
under hösten och vilka frågor som är aktuella.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie
Stjernfeldt informerar om aktuella frågor.
- Tomelilla riksteaterförening; föreningen har uttryckt sitt önskemål att träffa
-

politikerna i kultur- och fritidsnämnden för att berätta om sin verksamhet.
Ros-Marie Stjernfeldt återkommer med frågan när det finns förlag på tider.
Lokalt aktivitetsstöd; ansökningstiden gick ut 15 augusti. Av de 22

föreningar som ansökt för perioden har 17 valt att ansöka på underlag
från 2019 års verksamhet, vilket är ett alternativ som beslutades av
kultur- och fritidsnämnden den 25 maj 2021 (Kfn § 27/2021).
Ordförande Alexander Verweij Svensson (M) informerar om vad som är
aktuellt för kultur och fritid.
- Stora hotellet, Torget 8–10; Hemma på Österlen AB skapar kulturcentrum;
brevet som inkommit vänder sig till presidiet, vilka beslutar att träffa
entreprenören för att få veta mer om den planerade verksamheten.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Övriga frågor
Tina Bergström-Darrell (S) lyfter frågan om hur nämnden ska arbeta vidare med
framtidsfrågor under hösten och föreslår att presidiet ska träffas för att diskutera
arbetet framåt, vilket övriga ställer sig positiva till.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 36 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Kfn 2021.380.
Underrättelse - Hemma på Österlen AB skapar kulturcentrum på Torget 8–10 (Stora
hotellet), handlingsid: Kfn 2021.364.
Tomelilla riksteaterförening - brev, handlingsid: Kfn 2021.373.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 37

Dnr KFN 2021/31

Motion om aktiv fritid
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara
motionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 111/2021)
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande
lydelse:
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till
sysselsättning och en god gemenskap.
Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP,
föreningsliv och näringsliv.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för
barnens välmående och utveckling.
AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de
arbetar och till viss del finansierar det gå in på:
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstadenangelholm/aktivitet-forebygger.html
För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 37 forts.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:


Att familjenämnden och kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda
om det är möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla
kommun.



Att Tomelilla kommun inför Aktivitet förebygger och After School om
utredningen visar att detta är möjligt.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och
fritidsnämnden besvarar motionen enligt följande:
Barns rörelse som är kopplad till glädje och nyfikenhet är något som förvaltningen
ställer sig positiv till att utveckla och utreda.
Utredningen bör belysa hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Det finns
kommuner som har gjort detta på frivillig väg och andra kommuner som exempelvis
Ängelholm som har detta som en del av skoltiden så att det verkligen blir en
möjlighet för alla barn att aktiveras. En svårighet i vår kommun är de barn som har
skolskjuts eller går på kulturskolan. Utredningen bör därför belysa eventuella
konsekvenser för dessa barn då skoldagen förskjuts (i Ängelholm med 60 min/dag).
Utredningen bör också belysa vad som kan ske inom ramen för de befintliga
resurserna och vad som bör vara föremål för en kommande budgetdiskussion. I
övrigt bör utredningen även belysa eventuella konsekvenser för SOFFTA.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Det är viktigt att det förslag som lämnas är förankrat i kultur- och fritidsnämnden
och familjenämnden. Därför ser gärna förvaltningen att de personer som ska
genomföra utredningen kommer från såväl kultur och fritid som skolverksamheten
för att få ett så väl belyst och genomarbetat förslag som möjligt.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen avvaktar med att bedöma ekonomiska konsekvenser tills förslag
lämnas.
Barnperspektivet
Det är bra med aktivitet för barns fysiska och psykiska välmående. I utredningen bör
utredarna dessutom inhämta barns syn på förslagen.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 37 forts.
Uppföljning
Ingen uppföljning för närvarande.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2021.381.
Ksau § 111/2021 Motion om aktiv fritid, handlingsid: Kfn 2021.276.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 111/2021)
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 38

Dnr KFN 2021/30

Medborgarinitiativ - Föreningsutvecklare
i Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 104/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till kulturoch fritidsnämnden för yttrande.
Gael Joly har den 30 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ med i
huvudsak följande lydelse:
Tomelilla kommun behöver en föreningsutvecklare.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Föreningslivet är oerhört viktigt för kommunens invånares välmående. Vi som bor
utanför tätorten är helt beroende av de aktiva föreningarna för att något ska hända i
byarna, för att barnen och vuxna ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
men även för en förbättring och underhållning av infrastrukturerna såsom
motionsspår, vandringsleder, offentliga toaletter, säkerhet och en och annan
idrottsanläggning.
Det är tusentals ideella timmar från engagerade medborgare som går åt att hålla dessa
samhällen ihop. Jag själv lägger flera timmar i veckan, investerar egen tid och egna
pengar i projekten som gör vår by levande. Precis som många andra gör. Detta är en
oerhörd tillgång för kommunen och en enorm summa skattepengar som sparas in.
Men under alla dessa år har jag upptäckt att det är svårt att få stöd från Tomelilla
kommun. Vi som kämpar hittar vägar och kan genomföra projekten men det tar
mycket mod, vilja och energi.
Jag tror att många och särskilt ungdomar bara ger upp. Många fina idéer och
engagemang går till spillo. I mitt arbete och via ideellt arbete har jag samarbetat med
andra föreningar och engagerade människor i Skåne och andra delar av landet. Många
moderna kommuner har en föreningsutvecklare som hjälper dessa ideella krafter.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 38 forts.
Förslagsvis i föreningsutvecklarens uppdrag ingår bland annat att:
-

företräda föreningslivet i dialog med övriga kommunala förvaltningar och
den politiska ledningen samt att förmedla politiska beslut till föreningslivet

-

driva frågor som utvecklar kommunens fritids- och föreningsliv

-

vara en resurs för föreningarna, till exempel vid deras verksamhetsutveckling
samt vid nystart av föreningar/sektioner

-

administrera bygdeavgiftsmedel, aktivitetsstöd, lotterihandläggning till
föreningar samt föreningslivets olika bidragsansökningar

Föreningsutvecklaren är anställd vid kommunledningskontoret.
En sådan tjänst skulle vara en stor tillgång för oss engagerade i föreningslivet. Här
kommer ett konkret exempel:
-

En idrottsförening vill bygga en ny anläggning. Föreningsutvecklaren skulle
kunna hjälpa med:

-

Kommer projektet att lyckas? Vad krävs?

-

Kontakt med bygglov och andra ansvariga på kommunen.

-

Vilka tillstånd krävs?

-

Var kan man söka bidrag? Mall för sponsorer.

I dagsläget vet jag fortfarande inte vem eller vilka från kommunen man ska ta
kontakt med när man har en idé och ett projekt att genomföra. Och när man
presenterar projektet är det sällan man får pepp och stöd.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Det finns inslag i förslaget som är positivt, medan det finns andra inslag som kan
innebära svårigheter för kommunen, men också föreningen.
Det är nödvändigt att försöka utveckla det civila samhällets insatser gentemot våra
medborgare. Samtidigt kan inte kommunen ta över ansvaret från enskilda föreningar
såväl som att syftet eller bakgrunden till varför det startas och drivs föreningar inte
utgår från kommunen. Att sedan som anställd företräda föreningen gentemot
kommunen (arbetsgivaren) gör även att det kan uppstå situationer som vare sig är bra
för den enskilda medarbetaren eller föreningen när det exempelvis handlar om
myndighetsutövning.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 38 forts.
Förvaltningen har diskuterat i olika omgångar dessa frågor och det finns kommuner
som fokuserar mer resurser för att hålla igång och samordna föreningar. Sådana
inrättade tjänster betecknas vanligtvis föreningssamordnare.
Förvaltningen är positiv till att det i framtiden avsätts resurser inför budget 2023 för
att jobba mer aktivt med att bistå föreningar och samordna föreningar, men den
arbetsbeskrivning som finns i förslaget riskerar att skapa otydligheter kring det
kommunala åtagandet och var ansvaret ligger för såväl föreningen som för
kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Inrättas en tjänst kommer det att ha ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Beroende på tjänstens fokus kan det ha positiva inslag utifrån ett barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser i nuläget.
Uppföljning
Ingen pågående uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2021.382.
Remiss - Ksau § 104/2021 Medborgarinitiativ - Föreningsutvecklare i Tomelilla
kommun, handlingsid: Kfn 2021.275.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 38 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 104/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till kulturoch fritidsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 39

Dnr KFN 2021/34

Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet
vackert och inbjudande, ta bort statyn
med hjärtat
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 (Ksau § 88/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Remissen inkom till förvaltningen för yttrande samt till samhällsbyggnadsnämnden
för beslut, men samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius gör bedömningen att
eftersom det gäller ett offentligt konstverk behandlas ärendet även i kultur- och
fritidsnämnden.
Medborgarinitiativet:
Jan Berntsson har den 23 april 2021 inkommit med medborgarinitiativ med
följande lydelse:
”Jag vill att kommunen tar bort statyn med hjärtat vid stationen.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Denna staty har varit där tillräcklig länge. Den har kramat sönder ett annars mycket
vackert stationsområde i mer än 10 år. Ta bort den och satsa på att göra
stationsområdet vackert och inbjudande för alla resande som kommer hit eller väntar
på att åka iväg härifrån.”
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och
fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:
Utsmyckning i det offentliga rummet väcker ibland känslor och konst ska väcka
känslor.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 39 forts.
När det gäller det nu aktuella konstverket så föreslår förvaltningen att kommunen
inte tar bort verket. Remissen inkom till förvaltningen för yttrande samt till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut, men eftersom det gäller ett offentligt
konstverk behandlas ärendet även i kultur- och fritidsnämnden.
Tomelilla kommuns kulturpris 2020 tilldelades Kjell Nilsson, den konstnär vars verk
är föremål för detta medborgarinitiativ.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2021.383.
Ksau § 88/2021 Medborgarinitiativ - Gör stationsområdet vackert och inbjudande, ta
bort statyn med hjärtat, handlingsid: Kfn 2021.330.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 (Ksau § 88/2021)
remittera medborgarinitiativet till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 40

Dnr KFN 2021/35

Biblioteksplan för Region Skåne 2022–
2025
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att skriva fram ett
yttrande angående Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne till
nämndens nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd
beslutade den 24 juni 2021 (§ 32/2021) om att remittera förslag till Regional
biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne till kultur- och fritidsnämnden i
Tomelilla kommun för yttrande.
Kulturnämndens beslut
1. Kulturnämnden antar föreliggande förslag till remissversion av Regional
biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne.
2. Biblioteksplanen skickas på remiss till de skånska kommunernas
kulturnämnder eller motsvarande, till de som deltagit i de olika samråden
samt till övriga berörda externa och Region Skåne interna aktörer.
Yttranden ska vara Region Skåne tillhanda senast 2021-10-01.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Kultur- och fritidsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att skriva fram ett
yttrande angående Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne till
nämndens nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2021.384.
Remiss - Kulturnämnden § 32/2021 Remissversion av Regional biblioteksplan 2022–
2025 för Region Skåne, handlingsid: Kfn 2021.333.
Korrigerad remissversion - Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne,
handlingsid: Kfn 2021.331.
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 40 forts.

Tidigare behandling

Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd
beslutade den 24 juni 2021 (§ 32/2021) om att remittera förslag till Regional
biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne till kultur- och fritidsnämnden i
Tomelilla kommun för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 41

Dnr KFN 2020/42

Biblioteksplan för Tomelilla kommun
2022–2026
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har
reviderats från tidigare version.

Ärendebeskrivning

Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska ge riktlinjer och struktur för
biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Biblioteksplanen omfattar visioner
och långsiktiga effektmål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som
en strategisk resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom kommunen.
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner
för sin verksamhet inom biblioteksområdet [Lag (2019:961)].
Den 13 december 2016 (§ 91/2016) beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta
förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 41 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
I bibliotekslagen § 18 står följande: Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till Familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2021.385.
Förslag till Biblioteksplan 2022–2026_arbetsdokument, handlingsid: Kfn 2021.377.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att
bilagan med förslag till biblioteksplan för 2022–2026 ska inlämnas med tydliga
läshänvisningar till vilka delar i planen som har reviderats från tidigare version.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.
_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 41 forts.
Beslutet skickas till:
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Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 42

Dnr KFN 2021/36

Mikaeli marknad i Tomelilla oktober 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att
genomföra Mikaeli marknad i oktober 2021, med informationen till de medverkande
aktörerna att arrangemanget kan ställas in med kort varsel utan återbetalning eller
ersättning från kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge nämndens ordförande i uppdrag att vid
behov ställa in marknaden med kort varsel.

Ärendebeskrivning

Förra året ställdes Mikaeli marknad in på grund av den rådande pandemin. Under
våren har vaccinationerna för befolkningen tagit fart och myndigheternas
rekommendationer och restriktioner förändrats genom att de avvecklas genom olika
nivåsänkningar.
Förvaltningen gör därför bedömningen att det går att genomföra Mikaeli marknad
om nämnden så önskar. Det finns dock inget krav på att genomföra marknaden och
det är fortfarande en pågående pandemi utan någon bortre gräns.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Det svåra med att genomföra en marknad av denna form under rådande restriktioner
är upprätthållandet av avstånd till varandra. Som arrangör kan kommunen enbart
förlita sig på den svenska modellen, det vill säga att besökarna respekterar varandra
och håller avstånd utifrån ett frivilligt perspektiv. Det finns ingen möjlighet att
bevaka detta utan varje person har ett individuellt ansvar att hålla avstånd och
använda sunt förnuft. Varje knalle som vill delta måste förhålla sig till de
rekommendationer som finns och säkerställa att verksamheten är trygg genom
avstånd och andra preventiva åtgärder.
Kiviks marknad valde att genomföra sitt arrangemang i år. Erfarenheterna från den
är att det uppstår trängsel. Fördelen med Mikaeli marknad i Tomelilla är att det inte
rör sig om ett specifikt område där samtliga personer måste vistas. Samtidigt ser vi i
samhället att behovet av att träffas och röra sig ute på ett sätt som vi gjorde före
covid-19 är stort och ökar i takt med att fler blir vaccinerade. Det kan dock inte
uteslutas att smittspridning kan ske vid denna typ av arrangemang.
Förvaltningen anser att det finns fördelar och nackdelar med att genomföra
marknaden. Förvaltningen gör också bedömningen att det kan finnas risk för att det
införs nya begränsningar och restriktioner efter höstens skolstart samt när människor
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 42 forts.
återvänder till sina arbetsplatser efter sommarsemestrarna. Om nya begränsningar
införs som påverkar marknaden kan den behövas ställas in. Knallar som vill
medverka på denna marknad måste därmed vara beredda att den ställs in med kort
varsel. Någon återbetalning eller ersättning från kommunen kommer inte utgå.
Ekonomiska konsekvenser
Obetydliga konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Uppföljning bör ske på nämndsmötet i november.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att
genomföra Mikaeli marknad i oktober 2021, med informationen till de medverkande
aktörerna att arrangemanget kan ställas in med kort varsel utan återbetalning eller
ersättning från kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2021.386.

Signature reference: 6c789493-65a6-41cf-ae57-9875dbfdc4f5

Länsstyrelsernas åtgärder för marknader under covid-19-lagen, handlingsid: Kfn
2021.374.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anna Sandegren (SD) och Sven Gunnarsson (C) yrkar att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta att ställa in Mikaeli marknad i oktober 2021.
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 42 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja för bifall till förvaltningens förslag.
Nej för Anna Sandegrens (SD) och Sven Gunnarssons (C) yrkande.

Omröstning

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
Ja-röster: Alexander Verweij Svensson (M), Tina Bergström-Darrell (S) och
Roland Ekström (S).
Nej-röster: Anna Sandegren (SD) och Sven Gunnarsson (C).
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt
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Kommunikationschef Katrin Högborn
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 43

Dnr KFN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-08-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar inkomna anmälningsärenden enligt följande:
1. Folkbildningsrådets redovisning av statsbidrag till folkhögskolor och
studieförbund. Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens betydelse för
samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning finns nu att läsa på
www.folkbildningsradet.se.
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Folkbildningens betydelse för demokratin
Folkbildningen spelar en viktig roll för att stärka och utveckla den svenska demokratin.
Folkhögskolor och studieförbund arbetar intensivt för att svara upp mot såväl
samhällets som enskilda deltagares behov av utbildning, bildning och gemenskap.
Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen hur statsbidraget till folkhögskolor
och studieförbund har använts. I rapporten Folkbildningens betydelse för samhället 2020 –
Folkbildningsrådets samlade bedömning presenterar och analyserar vi studieförbundens och
folkhögskolornas verksamheter som finansieras med det statliga folkbildningsanslaget.
I år har Folkbildningsrådet också fått i uppdrag att göra en fördjupad bedömning av
folkbildningens bidrag till att stärka och utveckla demokratin.
Rapporten kan laddas ner och läsas på Folkbildningsrådets webbplats
www.folkbildningsradet.se.
2. Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (KF §77/2021) att anta
förvaltningens förslag till Stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla
kommun med handlingsid: Kfn 2021.365, samt att införa det från och med
aktivitetsåret 2021.
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

§ 43 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år
efter införandet.
3. Inkludering inom idrotten - Rapport från Kvinnojouren i Lund
Under 2020–2021 har Kvinnojouren i Lund tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningarna i Lund och Eslövs arbetat i projektet Alla får plats! Ett
projekt som har handlat om att kartlägga hur lokala idrottsföreningar arbetar
våldsförebyggande med hjälp av inkluderingsinsatser. Man har kartlagt och
analyserat dels föreningarnas arbete och dels inkluderingsarbetet som
förvaltningarna genomför. Resultatet blev en rapport där man sammanställt
information som framkom i kartläggningen, såsom behov och hinder för
föreningarna, samt sex punkter som kan underlätta inkluderingsarbetet så att
idrotten är till för alla, alltid!

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Kfn 2021.387.
Beslut - Kf § 77/2021 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun,
handlingsid: Kfn 2021.341.
Stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun_Antaget av Kf 2021-06-21,
handlingsid: Kfn 2021.365.
Inkludering inom idrotten - Rapport från Kvinnojouren i Lund, handlingsid: Kfn
2021.378.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 augusti 2021

Kfn § 44

Dnr KFN 2021/4

Delegeringsbeslut juni och juli 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för juni och juli 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:
1. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Utbetalda bidrag till Studieförbunden.
2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Beviljat bidrag till stärkta bibliotek
från Statens kulturråd.
3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande Beviljat bidrag till inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek från Statens kulturråd.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut för juni
och juli 2021 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2021.388.
Skrivelse bidrag studieförbund kommuner och regioner, handlingsid: Kfn 2021.376.
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