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KFN §52 KFN.2019.1 006

Godkännande av dagordning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärende 7, ansökan om
investeringsbidrag - Tockarportens Intresseförening, utgår samt att
skrivelsen från Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb lyfts in i
dagordningen som ärende 19.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har fått information om att ärendet gällande
Tockarportens Intresseförenings hjärtstartare ska hanteras av
kommunstyrelsen.

____________
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KFN §53 KFN.2019.104 809

Presentation FC Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Föreningen FC Örkelljunga presenterar sin verksamhet för kultur- och
fritidsnämnden.

____________
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KFN §54 KFN.2019.3 006

Ekonomisk uppföljning - kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Bakgrund
I enlighet med gällande rutin informerar controller Linus Åstradsson
kultur- och fritidsnämnden om status gällande ekonomin.

Beslutsunderlag
2019 03 KFN.pdf
Bilaga KFN 2019 03.pdf

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §55 KFN.2019.51 805

Fördelning av lokalkostnads- och driftbidrag 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till fördelning av lokalkostnads och driftbidrag 2019 med
undantag av föreningarna IFALL, Örkelljunga Baptistförsamling
Korskyrkan, ELM Eket, ELM Åsljunga och ELM Örkelljunga som
inte beviljas bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att överskott på 43 000
kronor flyttas till "Bidrag till nämndens förfogande".

Reservation
Kristofer Nennestam (M) och Arne Silfvergren (S) reserverar sig
mot beslutet.

Regelverk

Berättigade att söka lokalkostnads- och driftbidrag är
- samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad

för bidrag
SAMT

- har kostnader för lokaler som används i syfte att bedriva barn- och
ungdomsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade eller
verksamhet för pensionärer.
ELLER

- förvaltar och underhåller en anläggning/fastighet som ägs av föreningen
ELLER

- på uppdrag av Örkelljunga kommun förvaltar och underhåller en
kommunalägd fastighet

Ansökan om lokalkostnads- och driftbidrag baseras på föreningens
faktiska hyreskostnader för hyrd lokal eller driftkostnader för lokal som
föreningen driver.

I faktiska driftkostnader ingår:
Kallhyra Försäkringar Värme och el
Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrende
Renhållningsavgift Räntor på fastighetslån Sotning

I faktisk driftkostnad ingår inte:
Telefon Internet Förbrukningsmaterial
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I de fall då dessa kostnader ingår i erlagd hyra skall kostnaderna räknas
av innan faktisk hyreskostnad beräknas.
Kostnader som tas upp i ansökan om lokalkostnadsbidrag skall finnas
med i föreningens inlämnade ekonomiska redogörelse. Kvitton som
visar erlagda kostnader skall kunna uppvisas på begäran.

I de fall då föreningen själva driver anläggningen kan ett extra bidrag
för

vaktmästeri, fastighetsskötsel och lokalvård komma att utbetalas. Detta
skall i förekommande fall särredovisas i ansökan.

Förening som erhåller lokalkostnads- och driftbidrag är skyldig att, när
lokalen inte aktivt används av föreningen, även upplåta lokalen till
andra föreningar eller kommunala projekt. Den sekundära hyresgästen
har då ansvaret för eventuell skadegörelse och/eller förslitning.

Bidrag kan utgå med högst 80 % av faktisk hyres- eller driftkostnad och
ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1
april.

Bidragets storlek bestäms i förhållande till tillgängligt totalt
bidragsbelopp som fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens
budgetprocess. Kultur-och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att
pröva vilka föreningar som skall erhålla lokalkostnadsbidrag.

Då bidraget är avsett att främja barn- och ungdoms-, handikapp- och
pensionärsverksamhet är bidragsbeloppet kopplat till redovisade
sammankomster. Föreningar som i sin verksamhet gratis använder
kommunala lokaler prioriteras lägre i tilldelningen.

Förvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 mottagit 31 ansökningar om
lokalkostnad- och driftbidrag. Ansökan om bidrag skulle vara nämnden
tillhanda senast 1 april. Förvaltningen har informerat föreningarna 25
januari, 1 mars och 27 mars. Samtliga ansökningar har inkommit i tid.

I potten för lokalkostnad- och driftbidrag finns 563 000 kronor. Av
dessa ska 157 930 kronor fördelas separat enligt avtal med berörda
parter.

Åsljunga bysamfällighet, underhåll av bro på Skåneleden 2 000 kronor
Skötsel kringytor Junexvallen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

50 000 kronor
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Driftbidrag Skånes Fagerhults IF, A-planen Junexvallen 52 000 kronor
Fria lokaler SK Näcken 27 000 kronor
Fria lokaler Örkelljunga Rodd- och Kanotklubb 13 000 kronor
Arrendeavgift Bengt Andersson 5 930 kronor
Flaggningsavtal (Ekets Framtid och Tockarportens
Intresseförening)

6 000 kronor

Ersättning Ekets GoIF, reklamskylt 2 000 kronor

Kvar att fördela finns 405 070 kronor. Förvaltningen föreslår att
405 000 kronor fördelas enligt följande.

Ekets GoIF har redovisat totala kostnader på 233 827 kronor varav
163 416 kronor är kostnader för vaktmästeri och fastighetsskötsel och
69 871 kronor är driftkostnader. Föreningen har redovisat 919
sammankomster för 2018, föreningen använder fria lokaler.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 120 000 kronor.

Ekets Byggnadsförening har redovisat kostnader på 64 727 kronor för
driften av Ekets Bygdegård. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster, men bedriver en bred verksamhet inom det
allmänkulturella området. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas
ett lokalkostnad- och driftbidrag på 6 000 kronor.

Ekets Framtid ansöker om ett bidrag på 43 500 kronor vilket är en
uppskattad siffra för skötsel av motionsslingan i Eket. Föreningen har
sedan 2018 ett avtal med Örkelljunga kommun gällande skötsel av
motionsslingan. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnad- och driftbidrag på 12 000 kronor.

ELM Eket har redovisat kostnader på 74 167 kronor för sin fastighet i
Eket. Föreningen har inte redovisat några sammankomster för 2018,
men har viss barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att
föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 7 000 kronor.

ELM Åsljunga har redovisat kostnader på 46 133 kronor för sin
fastighet i Åsljunga. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster för 2018 men har viss barn- och ungdomsverksamhet.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 4 000 kronor.

ELM Örkelljunga har redovisat kostnader på 135 653 kronor för sin
fastighet i Örkelljunga. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster för 2018 men har viss barn- och ungdomsverksamhet.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 9 000 kronor.
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FC Örkelljunga har redovisat kostnader på 31650 kronor för sitt
klubbhus på Örkelljunga IP. Föreningen har inte någon verksamhet för
ungdomar men redovisat 35 sammankomster för det statliga
aktivitetsstödet (där åldern är upp till 25 år). Förvaltningen föreslår att
föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 6 000 kronor.

IFALL har redovisat kostnader på 24 836 kronor för sin lokal i
FORUM Örkelljunga. Föreningen har redovisat 184 sammankomster
under 2018, föreningen använder fria lokaler. Förvaltningen föreslår att
föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 15 000 kronor.

PRO Örkelljunga har redovisat kostnader på 84 348 kronor för sin
lokal i Örkelljunga varav 12 829 kronor är kostnader för lokalvård.
Föreningen har redovisat 305 sammankomster under 2018.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 26 000 kronor.

Sjöhultets samfällighet har redovisat kostnader på 119 631 kronor
varav 65 553 kronor är kostnader för vaktmästeri och fastighetsskötsel.
Föreningen har redovisat kostnader även för lokalerna och inte bara för
badplatsen. Förvaltningen föreslår ett lokalkostnad- och driftbidrag på
7 000 kronor grundat på tidigare års inlämnade uppgifter och jämfört
med liknande badplatser i samma storlek.

Skånes Fagerhults bygdegårdsförening har redovisat kostnader på
28 400 kronor för sin fastighet varav 5 000 kronor är kostnader för
fastighetsskötsel. Föreningen redovisar inga sammankomster men
bedriver en bred verksamhet inom det allmänkulturella området.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 3 000 kronor.

Skånes Fagerhults IF har redovisat kostnader på 52 522 kronor för
lokalerna på Junexvallen som man hyr från kommunen för 1 kr/år.
Föreningen har redovisat 19 sammankomster under 2018. Föreningen
använder fria lokaler. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnad- och driftbidrag på 11 000 kronor.

Skånes Fagerhults scoutkår har redovisat kostnader på 47 364 kronor
för sin fastighet i Skånes Fagerhult varav 10 000 kronor är kostnader
för fastighetsskötsel. Föreningen har redovisat 21 sammankomster
under 2018. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnad- och driftbidrag på 9 000 kronor.

Skånes Fagerhults skytteförening har redovisat kostnader på 12 676
kronor för sin lokal på skjutbanan i Skånes Fagerhult. Föreningen har
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redovisat 31 sammankomster under 2018. Förvaltningen föreslår att
föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 4 000 kronor.

SMK Örkelljunga har redovisat kostnader på 20 486 kronor för sin
fastighet på Skönnavägen i Örkelljunga varav 6 000 kronor är
vaktmästeri, lokalvård och fastighetsskötsel. Föreningen har inte
redovisat några sammankomster under 2018, men bedriver viss
verksamhet för barn- och ungdomar. Förvaltningen föreslår att
föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 3 500 kronor.

SPF Örkelljunga har redovisat kostnader på 1 500 kronor vilket är
hyra av lokal samt boulebana. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster under 2018. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 500 kronor.

Tockarportens Intresseförening har redovisat kostnader på 12 736
kronor för skötsel av badplatsen vid Wemmentorpasjön varav 9 200 kr
är vaktmästeri och lokalvård. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 7 000 kronor.

Värsjö Badplatsförening har redovisat kostnader på 5 000 kronor för
skötsel av badplatsen vid Värsjön. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 3 000 kronor.

Värsjö byalag har redovisat kostnader på 44 160 kronor för Värsjö
medborgarhus varav 12 808 kronor är fastighetsskötsel. Föreningen har
inte redovisat några sammankomster men bedriver en bred och
omfattande verksamhet inom det allmänkulturella området.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 7 000 kronor.

Åsljunga Intresseförening har redovisat kostnader på 16 621 kronor
för skötsel av badplatsen vid Åsljungasjön, varav 6 937 kronor är
fastighetsskötsel. Föreningen använder fria lokaler. Förvaltningen
föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 7
000 kronor.

Örkelljunga Baptistförsamling Korskyrkan har redovisat kostnader
på 94 215 kronor för sin fastighet i Örkelljunga. Föreningen har inte
redovisat några sammankomster under 2018 men bedriver barn- och
ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnad- och driftbidrag på 8 000 kronor.

Örkelljunga Friluftsklubb har redovisat kostnader på 33 867 kronor
för sin fastighet i Örkelljunga. Föreningen har redovisat 218
sammankomster under 2018. Föreningen använder fria lokaler.
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Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 13 000 kronor.

Örkelljunga IF har redovisat kostnader på 55 598 kronor varav 35 842
kronor är lokalkostnader för seniorverksamhet. Föreningen har
redovisat 408 sammankomster under 2018. Föreningen använder fria
lokaler. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad-
och driftbidrag på 23 000 kronor.

Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb har redovisat kostnader på
157 882 kronor för hyra av bowlingbanor. Föreningen har redovisat 350
sammankomster under 2018. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 32 000 kronor.

Örkelljunga rodd- och kanotklubb har redovisat kostnader på 7 560
kronor varav 3 500 kronor är en medlemsavgift till alliansföreningen
Hjälmsjö Arena. Föreningen har redovisat 96 sammankomster under
2018. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad-
och driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljunga scoutkår har redovisat kostnader på 47 885 kronor.
Föreningen har redovisat 132 sammankomster under 2018.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på
17 000 kronor.

Örkelljunga Tennisklubb har redovisat kostnader på 6 727 kronor
varav 3 000 kronor är fastighetsskötsel och lokalvård. Föreningen har
inte redovisat några sammankomster under 2018 men bedriver viss
barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljunga Volleybollklubb har redovisat kostnader på 98 948 kronor
varav 68 791 kronor är lokalkostnader för seniorverksamhet.
Föreningen har redovisat 119 sammankomster under 2018.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
driftbidrag på 22 000 kronor.

Örkelljunga Vävstugeförening har redovisat kostnader på 57 636
kronor. Föreningen har redovisat 154 sammankomster. Förvaltningen
föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 9
000 kronor.

Örkelljungabygdens avdelning för HRF har redovisat kostnader på
7 200 kronor. Föreningen har redovisat 19 sammankomster.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och
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driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljungabygdens Folkdanslag har redovisat kostnader på 34 074
kronor. Föreningen har redovisat 63 sammankomster. Förvaltningen
föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnad- och driftbidrag på 8
000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Michael Bengtsson (SD) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag med undantag av föreningarna IFALL,
Örkelljunga Baptistförsamling Korskyrkan, ELM Eket, ELM Åsljunga
och ELM Örkelljunga som inte beviljas bidrag. Michael Bengtsson
yrkar vidare att överskott på 43 000 kronor flyttas till "Bidrag till
nämndens förfogande".

Arne Silfvergren (S) yrkar att nämnden ska besluta enligt förvaltningens
förslag.

Ajournering begärd, kl. 09.13-09.18.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att flertalet
ledamöter bifaller Michael Bengtssons yrkande.

Kristofer Nennestam (M) och Arne Silfvergren (S) reserverar sig mot
beslutet.

Beslutsunderlag
Lokalkostnads-driftbidrag - Förslag till fördelning 2019.pdf

____________

Expedieras till:
Berörda föreningar
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KFN §56 KFN.2019.90 805

Ansökan partnerskapsbidrag - Skånes Fagerhults
Skytteförening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Skånes Fagerhults
Skytteförening ett partnerskapsbidrag på 5 000 kronor för inköp
av elektroniska måltavlor.

Bakgrund
Skånes Fagerhults skytteförening har de senaste åren utvecklat sin
verksamhet bland annat genom att bygga om anläggningen för att
möjliggöra luftgevärsskytte året om samt att man installerat elektroniska
måltavlor. Satsningarna är gjorda för att locka fler medlemmar och
föreningen växer även när det gäller barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen vill nu slutföra satsningen genom att köpa in de två sista
elektroniska måltavlorna till en summa av 61 875 kronor för att få en
anläggning av högsta klass. Föreningen har tilldelats 26 875 kronor via
Idrottslyftet och beviljades nyligen 20 000 kronor från stiftelsen Gripen.
Egen finansiering uppgår till 10 000 kronor.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden

Intresset för skytte är stort i Örkelljunga och anläggningen i Skånes
Fagerhult håller hög klass. Föreningens barn- och ungdomsverksamhet
växer och föreningen är även med och arrangerar skytte på skolloven.
Förvaltningen ser positivt på ansökan och satsningen möjliggör att
föreningen kan växa ytterligare. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett partnerskapsbidrag på resterande 5 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Michael Bengtsson (SD) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Ansökan om partnerskapsbidrag - Skånes Fagerhults
Skytteförening.pdf
Bilaga - ansökan om partnerskapsbidrag - Skånes Fagerhults
Skytteförening.pdf

____________
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Expedieras till:
Skånes Fagerhults Skytteförening
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §57 KFN.2019.83 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - Skånes Fagerhults
Scoutkår

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Skånes Fagerhults
Scoutkår ett arrangemangsbidrag på 3 000 kronor för
genomförandet av valborgsfirande i Skånes Fagerhult.

Bakgrund
Skånes Fagerhults scoutkår arrangerar sedan drygt 30 år tillbaka
valborgsmässofirande i Skånes Fagerhult. Det är föreningen största och
intäktsmässigt viktigaste arrangemang och lockar varje år många
besökare. Föreningen säljer annonser i ett informationsblad som
distribueras till hushållen samt att arrangemanget även sponsras av
Sparbanken Boken. Annonsintäkterna och sponsringen uppgår till
30 000 kronor 2019. Föreningen beräknar att ha övriga intäkter på
15 000 kronor samt beräknade utgifter på 20 750 kronor.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Enligt regelverket för arrangemangsbidrag bör ansökan vara inne
senaste sex veckor före arrangemanget. Ansökan kom in 29 mars, fyra
veckor innan arrangemangets genomförande, men var inte komplett.
Ansökan kompletterades 2 april. Förvaltningen ser positivt på
arrangemang som genomförs i byarna och föreslår att föreningen
tilldelas ett arrangemangsbidrag på 3 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Michael Bengtsson (SD) och Arne Silfvergren (S) yrkar att nämnden
ska besluta enligt förvaltningens förslag, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag - Skånes Fagerhults Scoutkår.pdf
Bilaga - ansökan om arrangemangsbidrag - Skånes Fagerhults
Scoutkår.pdf

____________

Expedieras till:
Skånes Fagerhults Scoutkår
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §58 KFN.2019.89 805

Ansökan arrangemangsbidrag R1 2019 - SMK
Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela SMK Örkelljunga
ett arrangemangsbidrag på 6 500 kronor för arrangemanget R1
rallyt.

Bakgrund
SMK Örkelljunga är en förening som årligen arrangerar tävlingar som
lockar stort antal besökare. I samband med R1-rallyt på Kristi
Himmelsfärdsdag arrangerar man delstarten för tävlingen som 2019 har
målgång i Skillingaryd tillsammans med fem andra kommuner utmed
gamla riksettan. Arrangemanget sker i samarbete med
näringslivsenheten i kommunen och ska, enligt föreningen, ha
Örkelljunga som slutmål 2021.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Arrangemanget ligger i linje med nämndens mål om att stödja
föreningar i deras arbete med att arrangera aktiviteter som lockar publik
och deltagare.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Michael Bengtsson (SD) och Arne Silfvergren (S) yrkar att nämnden
ska besluta enligt förvaltningens förslag, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Ansökan arrangemangsbidrag R1 2019 - SMK Örkelljunga.pdf
Bilaga - ansökan om arrangemangsbidrag 2019 - SMK Örkelljunga.pdf

____________

Expedieras till:
SMK Örkelljunga
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §59 KFN.2019.92 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - Yxenhults Byalag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Yxenhults Byalag
ett arrangemangsbidrag på 2 000 kronor gällande grillkvällar för
allmänheten.

Bakgrund
Yxenhults Byalag vill under 2019 genomföra att antal grillkvällar öppna
för allmänheten för att få människor i byn att träffas. Föreningen avser
att anordna lekar, tipsrunda med mera under de fyra olika tillfällena.
Ansökan har inkommit sex veckor innan arrangemangets
genomförande.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Yxenhults Byalag är en relativt nystartad förening som fyller en viktig
funktion i byn. Förvaltningen ser positivt på arrangemang i våra byar
och föreslår ett arrangemangsbidrag på 2 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Michael Bengtsson (SD), Arne Silfvergren (S) och Kristofer Nennestam
(M) yrkar att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag grillkvällar 2019 - Yxenhults
Byalag.pdf

____________

Expedieras till:
Yxenhults Byalag

17(33)



Sammanträdesprotokoll 2019-05-09
Kultur- och fritidsnämnden

KFN §60 KFN.2019.101 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - Fagerhults Framtid

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Fagerhults framtid
ett arrangemangsbidrag på 2 500 kronor för att arrangera
nationaldagsfirande i Skånes Fagerhult.

Bakgrund
Fagerhults framtid arrangerar nationaldagsfirande i Järnvägsparken i
Skånes Fagerhult. Föreningen vill bjuda in övriga föreningar och
företag till firandet.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen ser positivt på utåtriktade arrangemang i byarna och
Fagerhults framtid fyller en viktig funktion som arrangör av flera
publikdragande arrangemang. Förvaltningen föreslår ett
arrangemangsbidrag på 2 500 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Michael Bengtsson (SD), Arne Silfvergren (S) och Kristofer Nennestam
(M) yrkar att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag - Fagerhults Framtid.pdf

____________

Expedieras till:
Fagerhults Framtid
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §61 KFN.2019.81 809

Redovisning av ungdomsenkät LUPP

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet samt att
återuppta det på sammanträdet i juni.

Bakgrund
2015 fick förvaltningen i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att
genomföra en undersökning om ungdomars föreningsvanor. Som en del
av detta uppdrag har förvaltningen, i samarbete med
folkhälsoutvecklaren och utbildningsförvaltningen, genomfört
ungdomsenkäten LUPP.

På sammanträdet 2019-04-04 § 41, redogjorde föreningsutvecklaren för
resultatet av enkäten. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att
bordlägga ärendet samt återuppta det på sammanträdet i maj.

____________
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KFN §62 KLK.2019.38 812

Motion, M - Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i
Örkelljunga kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka yttrandet till
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering.

Bakgrund
Theresa Lindahl. M, har inlämnat följande motion:

"Att utöva idrott eller fritidsaktiviteter är en glädje för många och bidrar
till att barn och unga rör på sig vilket ur hälsosynpunkt även bidrar till
förbättrad folkhälsa längre fram i livet. Men att hålla på med idrott och
fritidsaktiviteter kan också vara förknippat med ganska höga kostnader
speciellt om man kanske behöver prova sig fram för att kunna hitta
”sin” sport/aktivitet.

I flera kommuner har man därför inrättat en Sk. Fritidsbank där man
ska kunna låna utrustning enligt ett beprövat koncept. Utrustningen är
skänkt av allmänheten, på det här sättet är man både miljövänlig där
saker kommer till fortsatt användning samtidigt som barn och unga kan
få en chans att utöva en aktivitet utan att det behöver kosta en
förmögenhet.

En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med fritids- och
sportutrustning. Den första öppnade i Forshaga norr om Karlstad för
fem år sedan och sedan dess har konceptet spritt sig till andra
kommuner.

Många fritidsaktiviteter och idrotter kräver specialutrustning som
skridskor, hjälmar, fotbollsskor, pjäxor och skidor osv. Saker som kostar
ganska mycket i inköp speciellt om de kanske inte används mycket och
för att barn snabbt växer ur sin utrustning. Har man dessutom fler barn
med olika intressen kan kostnaderna ganska snabbt skena iväg.

Att inrätta en fritidsbank för att underlätta för barn och unga att pröva
på och kunna utöva en fritidsaktivitet/sport är en viktig del i
detfolkhälsoarbete som vi redan påbörjat i Örkelljunga kommun, en
fritidsbank underlättar för familjer samtidigt som det är en nyckel i
att stärka det viktiga föreningslivet."
KSAU har beslutat att remittera motionen till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast 2019-06-12.
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På sammanträdet 2019-03-07, § 29 beslutade kultur- och fritidsnämnden
att uppdra till förvaltningen att till sammanträdet i maj ta fram ett
förslag till yttrande gällande motion, M - Fritidsbank för fritids- och
sportutrustning i Örkelljunga kommun samt att en avstämning gällande
uppdraget ska presenteras på sammanträdet i april.

Beslutsunderlag
Fritidsbanken 2019, yttrande KFN.pdf
Motion, M - Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

21(33)



Sammanträdesprotokoll 2019-05-09
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KFN §63 KFN.2019.20 889

Meröppet Skånes Fagerhult

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidschefen redogör för senaste utvecklingen i processen
gällande meröppet i Skånes Fagerhult.

____________
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KFN §64 KFN.2019.91 800

Ungdomsledarpris 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse den pristagare som
framgår av kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse -
"Ungdomsledarpriset 2019".

Bakgrund
Örkelljunga kommun delar årligen ut ett ungdomsledarpris till en
person eller grupp av personer som har gjort särskilt förtjänstfulla
insatser inom området.

Regelverk för Örkelljunga kommuns ungdomsledarpris

§ 1 Örkelljunga kommuns ungdomsledarpris är avsett att delas ut till
person, eller grupp av personer, för att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet som syftar till att skapa meningsfull
fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

§ 2 Priset kan endast delas ut för insatser genomförda inom förening
som vid tillfället var registrerad som aktiv hos Örkelljunga
kommun.

§ 3 Prisets består av ett diplom och ett honorar. Honorarets storlek
sätts av kultur- och fritidsnämnden inom ramen för nämndens
årliga budgetprocess.

§ 4 Pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden.

§ 5 Förslag skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast
den 30 april.

Pristagare kan även utses efter förslag inom kultur- och
fritidsnämnden. Sådant förslag behöver ej väckas inom angiven
tid.

§ 6 Ungdomsledarpriset utdelas på nationaldagen den 6 juni.
Utdelare utses ur kultur- och fritidsnämndens presidie.

Nomineringar och information om tidigare pristagare skickas ut separat.
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____________

Expedieras till:
Berörd pristagare
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §65 KFN.2019.31 867

Kulturpris 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse den pristagare som
framgår av kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse -"Kulturpriset
2019".

Bakgrund
Örkelljunga kommun delar årligen ut ett kulturpris till en person eller
grupp av personer som har gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom
området.

Regelverk för Örkelljunga kommuns kulturpris

§ 1 Örkelljunga kommuns kulturpris är avsett att delas ut till person
eller grupp av personer, för att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom det kulturella området.
Verksamheten kan bedrivas inom exempelvis litteratur, musik,
konst, konsthantverk, teater, film, dans, fotokonst eller därmed
jämförbara områden av kulturell verksamhet.

§ 2 Verksamheter inom kultur- eller naturminnes bevarande som
faller under kriterierna för kulturmiljöpriset är inte kvalificerade
för priset.

§ 3 Örkelljunga kommuns kulturpris kan endast tilldelas person som
är eller har varit bosatt i kommunen.

§ 4 Prisets består av ett diplom och ett honorar. Honorarets storlek
sätts av kultur- och fritidsnämnden inom ramen för nämndens
årliga budgetprocess.

§ 5 Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Förslag skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast
den 30 april.

Kulturpristagare kan även utses efter förslag inom kultur- och
fritidsnämnden. Sådant förslag behöver ej väckas inom angiven
tid.
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§ 7 Kulturpriset utdelas på nationaldagen den 6 juni. Utdelare utses
ur kultur- och fritidsnämndens presidie.

Nomineringar och information om tidigare pristagare skickas ut
separat.

____________

Expedieras till:
Berörd pristagare
Kommunstyrelsen
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KFN §66 KFN.2019.87 800

Dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Michael Werner till
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde från och med 2019-05-15.

Bakgrund
2018-05-25 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Enligt artikel
37 i förordningen ska den personuppgiftsansvarige utse ett
dataskyddsombud om personuppgiftsbehandlingen görs av en
myndighet eller offentligt organ.

Uppdraget för nuvarande dataskyddsombud gäller till och med 2019-05-
14. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit för kommunstyrelsen
att Michael Werner blir nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen
och nämnderna i Örkelljunga kommun från och med 2019-05-15.
Michael Werner är sedan tidigare anställd av Örkelljunga kommun och
har juridisk kompetens och erfarenhet som gör honom lämplig för
uppdraget.

Beslutet om att utse dataskyddsombud måste fattas av respektive
politiskt organ. Eftersom kultur- och fritidsnämnden är
personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde så behöver därför
nämnden fatta beslut om ett nytt dataskyddsombud från och med 2019-
05-15.

____________

Expedieras till:
Michael Werner
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §67 KFN.2019.99 869

Förfrågan gällande donation av konstverk

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta emot gåvan.

Bakgrund
Förvaltningen har emottagit en förfrågan gällande donation av 6
konstverk av konstnärerna Magda Bourg och Umar Tell. Enligt
Örkelljunga kommuns riktlinjer för mottagande av konst så ska kultur-
och fritidsnämnden fatta beslut om gåvor av all konst som inte ska visas
upp på allmän plats.

Kultur- och fritidschefen redogör i ärendet.

Beslutsunderlag
Förfrågan gällande donation av konstverk.pdf
Riktlinjer konsthantering Örkelljunga kommun.pdf

____________

Expedieras till:
Maj och Artur Sjöblad
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KFN §68 KFN.2019.6 800

Rapportering av beslut från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande rutin redovisas på
nämndens sammanträde.

Följande ärenden har redovisats på sammanträdet;

§ KS § 85 Månadsuppföljning 2019

§ KS § 94 Nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
KS § 85 Månadsuppföljning 2019.pdf
KS § 94 Nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområde.pdf

____________
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KFN §69 KFN.2019.5 800

Aktuell information

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

§ Badplatsens dag

§ Öppet hus Musikskolan 25 maj, kl. 13.00-15.00.

§ Evenemangskarta

____________
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KFN §70 KFN.2019.50 828

Skrivelse från Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb
gällande bowlingbanornas skick

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka skrivelsen vidare till
kommunstyrelsen för att undersöka möjligheten att tidigarelägga
investeringen av en ny oljemaskin.

Sammanfattning
Föreningen Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb har inkommit med
en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden gällande konditionen på
bowlinghallens banor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Ärendet diskuteras. Då bowlinghallen drivs på entreprenad så anser
nämnden att entreprenören ska hantera synpunkter gällande banornas
kondition.

Kristofer Nennestam (M) föreslår att nämnden vidarebefordrar
skrivelsen till kommunstyrelsen för att undersöka möjligheten att
tidigarelägga investeringen av en ny oljemaskin som är planerad till
2021. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kristofer Nennestams
förslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb gällande
bowlingbanornas skick.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb
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KFN §71 KFN.2019.25 800

Kurser och konferenser

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

§ Folkhälsoutvecklare Li Merander informerar nämnden om
konferens om barns rörelse och välbefinnande, 24 april i
Ängelholm.

§ Kristofer Nennestam informerar om nämndens representation på
Örkelljunga IF:s 100-års jubileum.

____________
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KFN §72 KFN.2019.7 800

Delegationsärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2019-04-01--2019-04-30 till
handlingarna.

§ Beslut om ändrade öppettider för Skånes Fagerhults bibliotek.

§ Beslut om utbetalning av aktivitetsstöd.

§ Beslut om förlängning av avtal gällande inköp av media.

____________
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