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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

22 mars 2022

Ej tjänstgörande ersättare
Solveig Falk (MP)
Anders Rosengren (SD)
Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef kultur och fritid
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och
fritidsnämnden
§ 11 Dialoger och informationsärenden 2022-03-22
§ 12 Informationsärende - Riskanalys och revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun
§ 13 Årsredovisning 2021 för kultur- och fritidsnämnden
§ 14 Ansökan arrangemangsstöd - Kvinnofestivalen på Österlen - Kulturföreningen Christinas
Wänner
§ 15 Ansökan utvecklingsstöd - Boll & Lek - Onslunda idrottsförening
§ 16 Ansökan arrangemangsstöd - Brödbak på Bondrumsgården - Bondrumsgårdens
Hembygdsring
§ 17 Delegeringsbeslut mars 2022

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

§ 18 Anmälningsärenden 2022-03-22
_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 11

Dnr KFN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202203-22
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 samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Medborgardialog för unga vuxna (18-25år) torsdagen den 24 mars 2022
Förvaltningen bjuder in till medborgardialog och inbjudan har gått ut i kommunens
kanaler. Förhoppningen är att nå målgruppen, men alla är välkomna. Syftar till att få
in underlag från gruppen unga vuxna vad de önskar att verksamheten fylls av.
Lokaler för verksamheten unga vuxna (18-25 år)
Från 1 maj 2022 hyrs en lokal, kostnaden är 36 750 kronor per år.
Ordförande Alexander Verweij Svensson (M) lyfter frågan om budgetefterlevnad.
Om budgeten överträds kommer verksamheten att behöva omfördela resurserna
inom ram.

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

Niklas Sommelius svarar att det är personal och lokaler som är de stora kostnaderna
och att man kommer rapportera löpande till nämnd.
Med anledning av kriget i Ukraina
Den rådande situationen påverkar delvis kultur och fritid. Bland annat berörs
biblioteken då man i hela landet söker ukrainska böcker. Språk och litteratur för barn
har stort värde för de människor som kommer hit. På webben kan man också ladda
ner ukrainska barnböcker.
Tomelilla kommun har genom krisledningsnämnden som aktiverades i förra veckan
beslutat kring boendefrågan.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 11 forts.
Information från enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Nationaldagsfirandet 2022
Planeringen är i full gång. Det kommer att bli ett traditionellt nationaldagsfirande där
man som vanligt tågar bort mot torget och ungdomsorkestern och kulturskolan
kommer att delta.
Bibblix
Bibblix är digitala böcker för barn mellan 6–12 år. Det finns en maxgräns på antal
böcker man får låna; 5 böcker per barn per vecka. Antalet medför ingen extra
kostnad. Satsningen involverar alla SÖSK-kommuner (kommunerna i sydöstra
Skåne) och information finns även på kommunens webbplats.
Artist in residence (AIR)
Invigningsceremonin har dröjt med anledning av pandemin, men planeras nu att
utföras. Mer information finns på kommunens webbplats. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade i juni 2020 att tilldela Michael Whelan stipendiet.
Information från ordförande Alexander Verweij Svensson (M)
Måldag tisdagen den 26 april 2022
Kultur- och fritidsnämnden avsätter en eftermiddag för att arbeta med målen för
2023. Det kommer en inbjudan med tid och plats.
Sven Gunnarsson (C) efterfrågar underlag från förvaltningen inför måldagen.

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

Niklas Sommelius sammanställer verksamhetens utmaningar och alla ledamöter får ta
del av detta innan måldagen för att målen ska kunna sättas utifrån de utmaningar som
finns.
Gemensamma utvecklingsdagar
Förtroendevalda och verksamhetschefer har haft gemensamma verksamhetsdagar.
Tina Bergström-Darrell (S) redogör kort för dagarna och innehållet. Man träffades i
oktober 2021 för en första runda och nu återkopplade man och hade nya samtal och
workshops. Bland annat diskuterades förhållningssätt mellan förtroendevalda och
tjänstemän samt ordförandes ansvar kopplat till nämndssammanträden och förslag
till beslut i samband med beredning av ärenden. Från kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 11 forts.
deltog Tina Bergström-Darrell (S), Sven Gunnarsson (C), Anna Sandegren (SD) och
Anders Rosengren (SD).

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Kfn 2022.117.
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_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 12

Dnr KFN 2022/20

Informationsärende - Riskanalys och
revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan för Tomelilla kommun. I
revisionsplanen redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade
granskningar för år 2022 samt vad som ligger till grund för val av granskningar.
Revisionsplanen 2022 och val av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på
den grundläggande granskning som genomförts 2021 av kommunstyrelsen och
samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de samma.
Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att
ge KPMG AB i uppdrag att utarbeta ett förslag till revisionsplan samt
projektbeskrivningar för 2022.
Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022.
Under 2022 finns ingen fördjupad granskning särskilt riktad mot kultur- och
fritidsnämnden.
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Eventuellt tillkommande granskningar beslutas under året.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 12 forts.
Uppföljning
Uppföljning utförs av revisorerna.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Kfn 2022.118.
Beslut - Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun,
handlingsid: Kfn 2022.81.
Slutlig riskanalys samt revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun_förkortad version,
handlingsid: Kfn 2022.82.
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_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 13

Dnr KFN 2021/29

Årsredovisning 2021 för kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2021 och lägger
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2021 innehåller bland annat en
redogörelse över årets väsentligaste händelser samt verksamhetsuppföljning och en
ekonomisk analys. Verksamhetens måluppföljning utgör också ett avsnitt.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2021 ett ekonomiskt överskott på
1 603 000 kronor. Överskottet kan främst förklaras av uteblivna kostnader i
konsthallen på grund av att den var delvis stängd under pandemin. Andra smärre
förklaringar är uteblivna personalkostnader då det uppstått luckor i organisationen i
samband med personalavgångar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2021 och lägger
detsamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2022.119.
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_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 14

Dnr KFN 2022/22

Ansökan arrangemangsstöd Kvinnofestivalen på Österlen Kulturföreningen Christinas Wänner
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå Kulturföreningen Christinas Wänners
ansökan om arrangemangs- och evenemangsstöd på 47 000 kronor till
Kvinnofestivalen på Österlen den 21–24 juli 2022 med motiveringen att
arrangemanget inte vänder sig till alla medborgare.

Reservation

Sven Gunnarsson (C) reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan.

Ärendebeskrivning

Kulturföreningen Christinas Wänner har den 8 februari 2022 ansökt om ett
arrangemangs- och evenemangsstöd för Kvinnofestivalen på Österlen.

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

Kulturföreningen Christinas Wänner beskriver att i sommar blir det premiär för
Kvinnofestivalen på Österlen. Den går av stapeln för allra första gången den 21–24
juli 2022. Deras ambition är att kvinnofestivalen ska ge glädje, kunskap, nya
upplevelser, energi och idéer för både kvinnor och män. I fyra dagar fylls
Christinehofs slott och park med samtal, debatter, föreläsningar, utställningar,
filmvisningar, poesi, teater och musik. Med festivalen vill kulturföreningen Christinas
Wänner erbjuda kvinnliga aktörer inom kultur och företagande, företrädesvis från
sydöstra Skåne, en gemensam mötesplats där man kan lyfta fram sin särskilda
kompetens, bli synliga och visa upp sitt kunnande.
Kvinnofestivalen arrangeras av kulturföreningen Christinas Wänner i nära samarbete
med nätverket Qlara och lokala kvinnliga aktörer inom företagande, kultur och
föreningsliv. Aktörerna inbjuds att delta som utställare med egna stånd i parken där
man kan presentera sin verksamhet, och/eller som medverkande i festivalens
programdel. Alla dagar visas film av kvinnliga regissörer i slottets filmrum. Speakers
Corner på slottsgården är öppen under hela festivalen. Festivalens samtal,
föreläsningar och debatter streamas live. Festivalen kommer även att dokumenteras i
en videoupptagning.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 14 forts.
Tänkt målgrupp för arrangemanget är boende och besökare i Skåne med omnejd
med tonvikt på kvinnor.
Kostnaden för arrangemanget är 352 000 kronor och intäkterna beräknas bli
140 000 kronor. Kulturföreningen Christinas Wänner har även sökt produktionsstöd
hos Region Skåne med 165 000 kronor. Kulturföreningen ansöker om ett stöd på
47 000 kronor från Tomelilla kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Arrangemanget ska rymmas inom befintlig budget.
Barnperspektivet
Ingen påverkan utifrån barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
perspektiv.
Uppföljning
Nämnden följer upp genomförandet av arrangemanget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Kulturföreningen Christinas Wänner
ett arrangemangs- och evenemangsstöd på 47 000 kronor till Kvinnofestivalen på
Österlen den 21–24 juli 2022.

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2022.120.
Ansökan arrangemangsstöd - Kvinnofestivalen på Österlen - Kulturföreningen
Christinas Wänner, handlingsid: Kfn 2022.92.
Kvinnofestivalen på Österlen - Program, handlingsid: Kfn 2022.100.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 14 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sven Gunnarsson (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut med
ändringen att bidragssumman ska fastställas till 15 000 kronor.
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar på avslag på ansökan om arrangemangs- och
evenemangsstöd med motiveringen att arrangemanget inte vänder sig till alla
medborgare.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Sven Gunnarssons (C) yrkande.
Nej-röst för Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.

Omröstning

Med 3 nej-röster mot 2 ja-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.
Ja-röster: Alexander Verweij Svensson (M) och Sven Gunnarsson (C).
Nej-röster: Tina Bergström-Darrell (S), Roland Ekström (S) och Anna
Sandegren (SD).

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

_________

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

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 15

Dnr KFN 2022/23

Ansökan utvecklingsstöd - Boll & Lek Onslunda idrottsförening
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Onslunda idrottsförening ett
utvecklingsstöd på 5 000 kronor för projektet Boll & Lek.

Ärendebeskrivning

Onslunda idrottsförening har den 28 februari 2022 ansökt om ett utvecklingsstöd för
ett projekt för Boll & Lek.
Utvecklingsprojektet ska anordnas under perioden 8 maj till den 18 september 2022
och ska genomföras genom att barn i åldern 3–7 år träffas 1 gång/vecka med
planerade aktiviteter som innefattar allt från bollek till andra lekar i grupp.
Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingsstödet ska rymmas inom befintlig budget.
Barnperspektivet
Beslut om utvecklingsstöd har ingen påverkan utifrån barnperspektivet, dock är det
ett projekt som innebär aktiviteter för barn.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Nämnden följer upp genomförandet av projektet.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 15 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Onslunda idrottsförening ett
utvecklingsstöd på 5 000 kronor för projektet Boll & Lek.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2022.121.
Ansökan - utvecklingsstöd - Onslunda idrottsförening, handlingsid: Kfn 2022.95.
Kalkyl - Boll och lek, handlingsid: Kfn 2022.94.
_________

Beslutet skickas till:
Onslunda idrottsförening

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 16

Dnr KFN 2022/24

Ansökan arrangemangsstöd –
Bondrumsgårdens hembygdsring
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Bondrumsgårdens Hembygdsring ett
arrangemangs- och evenemangsstöd på 1 800 kronor för arrangemanget Brödbak på
Bondrumsgården den 10 april 2022.

Ärendebeskrivning

Bondrumsgårdens Hembygdsring har den 3 mars 2022 ansökt om ett arrangemangsoch evenemangsstöd för Brödbak på Hembygdsgården.
Bondrumsgårdens Hembygdsring beskriver att de kommer att anordna ett
arrangemang den 10 april 2022 där de bakar i den nyreparerade ugnen på
Bondrumsgården. Utöver det har de en utställning med skolslöjd från dåtid till nutid.
Tänkt målgrupp är alla personer, barn som vuxna är välkomna.
Totalkostnaden för arrangemanget är 1 800 kronor, vilket är den summa
Bondrumsgårdens Hembygdsring söker.
Ekonomiska konsekvenser
Arrangemanget ska rymmas inom befintlig budget.
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Barnperspektivet
Även barn är välkomna och kan ha glädje av arrangemanget.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Nämnden följder upp genomförandet av arrangemanget.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 16 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Bondrumsgårdens Hembygdsring ett
arrangemangs- och evenemangsstöd på 1 800 kronor för arrangemanget Brödbak på
Bondrumsgården den 10 april 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn
2022.122.
Ansökan arrangemangsstöd - Bondrumsgårdens hembygdsring, handlingsid: Kfn
2022.111.
_________

Beslutet skickas till:
Bondrumsgårdens Hembygdsring

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 17

Dnr KFN 2022/4

Delegeringsbeslut mars 2022
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för mars 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:
1. Bidrag till ungdomsföreningar 2022
2. Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för mars 2022 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Kfn 2022.123.
Bidrag till ungdomsföreningar 2022, handlingsid: Kfn 2022.114.
Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 2022, handlingsid: Kfn 2022.115.
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_________

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Kfn § 18

Dnr KFN 2022/3

Anmälningsärenden 2022-03-22
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. Redovisning stöd till stärkta bibliotek i hela landet - Kulturrådet
2. Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor - Kulturrådet
3. Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024–2025
4. Beslut - Kf § 5/2022 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026
5. Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Kfn 2022.124.
Redovisning stöd till stärkta bibliotek i hela landet – Kulturrådet, handlingsid: Kfn
2022.96.

Signature reference: 00c9450a-a0cf-4512-abfe-d1be57b2a890

Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor – Kulturrådet, handlingsid: Kfn
2022.97.
Beslut - Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024–2025,
handlingsid: Kfn 2022.63.
Beslut - Kf § 5/2022 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, handlingsid:
Kfn 2022.87.
Beslut - Kf § 7/2022 Svar på motion - Öka folkhälsan, handlingsid: Kfn 2022.89.
_________
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