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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §1 KFN.2017.8 800

Måluppföljning 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av
verksamhetsmål 2017 till handlingarna.

Bakgrund
Årsredovisning av kultur- och fritidsnämndens fastslagna mål för 2017
presenteras.

Beslutsunderlag
Mål KFN 2017 årsredovisning (3).pdf

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §2 KFN.2017.9 800

Intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av
intern kontroll 2017 till handlingarna.

Bakgrund
Årsredovisning av kultur- och fritidsnämndens interna kontroll för 2017
presenteras.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen Intern kontroll 2017 årsredovisning.pdf
Utträngningar våren 2017.pdf
Utträngning hösten 2017.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §3 KFN.2018.5 800

Intern kontroll 2018 - kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna samt att de av nämnden utvalda, prioriterade interna
kontrollpunkter fortsättningsvis redovisas vid vartannat
sammanträde.

Bakgrund
Kultur- och fritidschefen redogör för arbetsplanen gällande
internkontroll för 2018.

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Yrkanden
Arne Silfvergren (S) yrkar att redovisning av interna kontrollpunkter
redovisas vartannat sammanträde i stället för, som tidigare beslutat, vid
varje sammanträde.

Anneli Eskilandersson (SD) och Kristina Söderlund (SPI) instämmer i
Arne Silfvergrens yrkande.

Beslutsunderlag
Redovisningsmall Kultur- Fritidsförvaltningen Intern kontroll
2018.docx
Redovisningsmall K&F - Delegation.docx
Redovisningsmall K&F - Bokningsuppföljning.docx
Redovisningsmall K&F - Bemötande.docx

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §4 KLK.2017.295 043

Motion, KD - Rättvisa föreningsbidragsregler

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till kultur- och
fritidschefen att, utifrån nämndens diskussioner, formulera en
ståndpunkt som presenteras i samband med nämndens
sammanträde i februari.

Bakgrund
Gunnar Edvardsson, KD, Christer Unosson, KD, Clas Engström, KD
och Magnus Håkansson, KD har inlämnat följande motion:

"Regler för föreningsbidrag i Örkelljunga stämmer inte överens med
det kommunövergripande styrkortet där inkludering och tolerans lyfts
fram som framgångsfaktor och definieras med bland annat religion.

Därför vill vi stryka följande rader i reglerna för föreningsbidragen:

Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en
trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som
direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte
bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa
områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin
verksamhet. (kommunfullmäktige 2016-03-21 § 47)

1)Vi vill uppmuntra politiska ungdomsförbund att verka i kommunen.
Det är av stor vikt att ideologiska samtal förs bland unga människor.
Bara så kan vi bemöta politikerförakt och risken för allt för hög
medelålder bland politiker.

2)Bedömningen ska vara rättvis. Föreningar som idag beviljas bidrag
ska uppfylla en rad väl formulerade grundkrav, bland annat: öppenhet
för nya medlemmar, demokratiska principer, motverka kränkningar och
diskriminering, samt ha en drog- och likabehandlingspolicy. När
politiska och religiösa trossamfund på ett generellt sätt exkluderas, trots
uppfyllda grundkrav, avslöjas felaktiga antaganden:
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUFC) granskar
saken i en rapport i oktober 2015 "Villkor för ideella föreningar och
trossamfund. Civila samhällets villkor 2014". Där framkommer det
tydligt att de religiösa föreningarna och samfunden, med de kristna i
stor majoritet, är tydligare när det gäller att främja sociala relationer,
ideella insatser för andra, miljöansvar och jämställdhet än övriga
föreningssverige! (www.mucf.se)
Det finns inte belägg för att bidragssökande trossamfunden i
Örkelljunga utgör undantag. Istället utmärker de sig med en öppen
debatt, samhällsengagemang, stor barn- och ungdomsverksamhet,
långtgående integrationsarbete och värnande om utslagna individer.

3) Det är en logisk motsägelser i citatet: "Föreningar tillåts ta emot
bidrag för verksamhet där de inte utövar sin trosuppfattning eller
politiska agenda.". För religiösa människor är trosuppfattningen en del
av identiteten. Den är inte en mask man tar på vid vissa tillfällen utan
genomsyrar allt man gör. Den förstås på samma sätt som sexuell
läggning, etnicitet eller kön och är därför grundlagsskyddad. Ingen av
kommunens bidragssökande trossamfund kan i praktisk verksamhet
eller i sin teologi hävda att fikastunden eller leken vid en barnsamling
är en mindre del av trosuppfattningen än samtalet om de religiösa
urkunderna. Att hävda motsatsen är en ideologisk vridning som
lanseras av sekulär-humanismen och saknar allmängiltig teckning.

4) Gällande regelverk främjar radikalisering. All form av radikalisering
ska bemötas med dialog och debatt där värderingarna synliggörs och
tillåts komma upp till ytan. Nu ser vi att debatten om trosfrågor flyttar
in i det fördolda. Detta är allvarligt! Om och när religiös och politisk
radikalisering etableras i vår kommun bör kommunen ha en given
relation genom bidragsformer som bemöter värderingarna — inte
generaliseringar. Idag exkluderar kommunen sig själv som
samtalspartner. Den sekulära staten ska vara neutral i förhållande till
ideologier och livsåskådningar men alltid ställa krav på aktörer att leva
upp till vår gemensamma demokratiska värdegrund.

Vi vill framhålla den Socialdemokratiska regeringens proposition
1998/99:124

Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd bör
bedriva en verksamhet som direkt eller indirekt upprätthåller och
stärker de grundläggande värdena i det svenska samhället och
respekten för människovärdet. I våra direktiv sägs att det bör krävas
att trossamfundet utövar sin verksamhet med respekt för alla
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

människors lika värde samt bidrar till normbildning i samhället som
överensstämmer med demokratins icWer. Vad som här torde avses är
kärnan i folkstyrelsens principer. Enligt vår mening tillgodoses
direktiven om det för statligt stöd krävs att trossamfundet bidrar till att
upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar. För att
uppfylla detta krav bör trossamfundet motverka alla former av rasism
och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet
bör också verka för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet
mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att dess
medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är förenliga
med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta innebär
dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning skall
utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att
beslutsprocessen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar
på demokratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att
trossamfundet verkar för att dess medlemmar och betjänade deltar i
samhällslivet och att samfundet klart markerar avståndstagande från
antidemokratiska strömningar i samhället.
(http://www.sorenekstrom.se/Documents/SamfundenOchBidragen.pdf)

Därför vill vi att: Följande rader ur kommunens regler för
föreningsbidrag stryks:
Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en
trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som
direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte
bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa
områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin
verksamhet."

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott
har beslutat att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande senast i januari 2018.

På sammanträdet 2017-12-07, § 170 beslutade kultur- och
fritidsnämnden att be kommunstyrelsens arbetsutskott om uppskov
gällande yttrande till mars 2018 för att ha möjlighet att dra slutsatser
och analysera ett helt verksamhetsår med det nya reglementet för
föreningsbidrag.

Ärendet kommer att hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2018-01-17.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Yrkanden
Kristina Söderlund (SPI) yrkar att reglementet gällande föreningsbidrag
behålls oförändrat och att nämnden ska rekommendera
kommunstyrlesens arbetsutskott att avslå motionen.

Arne Silfvergren (S) och Anneli Eskilandersson (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Ordförande ställer propostion på förslagen och finner att flertalet
ledamöter bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Motion, KD - Rättvisa föreningsbidragsregler
Protokoll 2017-09-25 - KF §96
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 284
Protokoll 2017-12-07 - KFN §170

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §5 KFN.2018.3 800

Ekonomisk uppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
I enlighet med gällande rutin informerar kultur- och fritidschefen och
controller Kristoffer Hansson Borg kultur- och fritidsnämnden om det
ekonomiska läget.

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §6 KFN.2017.136 007

Revisionsrapport - kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att fastslå förvaltningens föreslagna handlingsplaner avseende
framtagande av rutiner för handläggning av föreningsbidrag, samt

att fastslå förvaltningens handlingsplan avseende hantering, inköp
och underhåll av den konst Örkelljunga kommun förvaltar, samt

att fastslå rutin för antagning och kö inom musikskolan i enlighet
med förvaltningens förslag, samt

att uppdra åt nämndsordföranden och förvaltningschefen att i
samråd med ordförande och förvaltningschef inom
utbildningsförvaltningen ta fram ett förhållningssätt för ökad
samverkan, samt

att uppdra ut förvaltningen att etablera kontinuerlig kontakt med
företrädare för LSS verksamheten kring evenemangsfrågor, samt

att uppdra år presidiet och förvaltningschefen att genomföra
medborgardialog på Kulturhuset den 15 mars samt 4 oktober, samt

att besluta att en årlig översyn av nämndens delegationsordning
skall genomföras i samband med nämndens möte i mars.

Bakgrund
Revisorerna önskar svar från kultur- och fritidsnämnden gällande
revisionsrapporten, enligt nedan:

"KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun granskat kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning
av verksamheten.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Revisorernas iakttagelser
och bedömningar framgår i bifogad rapport.
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Den sammanfattade bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden kan
stärka sin styrning. Det är viktigt att inkludera alla verksamheter i
målstyrningen samt tydliggöra hur de olika verksamheterna ska förhålla
sig och bidra till måluppfyllelse för de nämndövergripande målen och
eventuella andra styrdokument. Det finns även andra områden där
nämnden behöver komplettera sin styrning genom att besluta om
målsättningar och särskilda riktlinjer. Utifrån den målstyrningskedja
som idag finns beslutad är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden
utifrån sin regelbundna uppföljning av ekonomi, mål, intern kontroll
och övriga ärenden i förvaltningen har ett ändamålsenligt system för
uppföljning och intern kontroll.

Revisorerna önskar svar från kultur- och fritidsnämnden kring vilka
åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i
granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2018-02-
05."

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sammanträdet 2017-12-07, §
167 att uppdra till förvaltningen att redovisa ett förslag till
handlingsplan till sammanträdet i januari samt att boka in ett möte för
hantering av punkten gällande Musikskolans uppdrag och målsättning.

Mötet gällande Musikskolans uppdrag är inbokat 17 januari. En översyn
av delegationsordningen är planerad till sammanträdet i mars, vilket
förvaltningen föreslår ska vara en årlig rutin.

Kultur- och fritidschefen redogör för ärendet i övrigt.

Beslutsunderlag
Revisionens granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning och
uppföljning av verksamheten.pdf
Protokoll 2017-12-07 - KFN §167
Revisionen - Handlingsplan rutiner föreningsbidrag.pdf
Revisionen - Köhantering Musikskolan.pdf
Revisionen - Konsthantering.pdf
Revisionen - Samverkan andra nämnder.pdf
Revisionen - Medborgardialog.pdf

____________

Expedieras till:
Revisionen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §7 KFN.2018.11 800

Beslutsattestanter kultur- och fritidsnämnden 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Andreas Meimermondt
och Mats Löfving är beslutsattestanter för kultur- och
fritidsnämnden för verksamhetsåret 2018.

Bakgrund
Det åligger kultur- och fritidsnämnden att årligen fastställa vilka
personer inom nämndens verksamhet som skall ha rätten att
beslutsattestera fakturor för nämndens räkning.

Beslutsattestanter 2018 Förteckning enligt Attestreglementet §3

Nämnd:  Kultur- och fritidsnämnden 

  Beslutsattestant   Ersättare  

Ansvar Befattning Namn Befattning Namn

5000 Kultur- och fritidschef Andreas Meimermondt Mats Löfving Musikskolechef

5100 Mats Löfving Musikskolechef Kultur- och fritidschef Andreas Meimermondt

         

Ifylld attestordning lämnas till Ekonomienheten enligt tidplan i Bokslutsanvisningarna.

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Yrkanden
Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslutsattestanter 2018 - kultur- och fritidsnämnden.pdf

____________

Expedieras till:
Ekonomienheten
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §8 KFN.2018.6 800

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 § 236 - Förlängning av visstidsanställning som socialchef - Irene
Bengtsson

KF § 120 - Budget år 2018 för Örkelljunga kommun samt EFP 2019-
2020

KF § 121 - Förslag till finansiella mål för Örkelljunga kommun 2018

KF § 122 - Utdebitering 218 för Örkelljunga kommun

KF § 123 - Tilläggsbudget 2 för 2017

KF § 129 - Detaljplan för Mesen 1 m fl, Hälsoförskolan

KF § 136 - Ingela Lärkevie, C - Anhållan om entledigande samt
ersättningsval

KF § 138 - Anvisningar och tidplan för Årsredovisning 2017

KF § 139 - Nedskrivning av anläggningstillgångar

KF § 140 Taxor och avgifter för lokaler 2018

KF § 150 Hantering av besvarad motion från Agneta Lindau-Persson -
Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen

KF § 152 Gåva Min kvadratur från Rune och Inga Brännborn
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
KS § 236 Förlängning av visstidsanställning som socialchef - Irene
Bengtsson.docx
KF § 120 Budget år 2018 för Örkelljunga kommun samt EFP 2019-
2020.pdf
KF § 121 Förslag till finansiella mål för Örkelljunga kommun 2018.pdf
KF § 122 Utdebitering 218 för Örkelljunga kommun.pdf
KF § 123 Tilläggsbudget 2 för 2017.pdf
KF § 129 Detaljplan för Mesen 1 m fl, Hälsoförskolan.docx
KF § 136 Ingela Lärkevie, C - Anhållan om entledigande samt
ersättningsval.docx
KF § 138 Anvisningar och tidplan för Årsredovisning 2017.pdf
KF § 139 - Nedskrivning av anläggningstillgångar.pdf
KF § 140 Taxor och avgifter för lokaler 2018.pdf
KF § 150 Hantering av besvarad motion från Agneta Lindau-Persson -
Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen.pdf
KF § 152 Gåva Min kvadratur från Rune och Inga Brännborn.pdf

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §9 KFN.2018.8 800

Aktuell information

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Kultur- och fritidschefen och föreningsutvecklaren redogör för
nedanstående ärenden.

- Evenemang

- Externt finansierade projekt

- Alkoholtillstånd FORUM

- Lokalvård helgtid

- Extratjänster

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §10 KFN.2018.12 880

Kulturbidrag 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastslå prioriteringar för
2018 års kulturbidrag i enlighet med förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att förändringen i
fördelningsprocessen avseende kulturbidraget, som formulerad i
förvaltningens förslag, gäller från och med fördelning av
kulturbidrag verksamhetsår 2019 och därefter löpande.

Bakgrund
Med anledning av att Kulturdagen läggs ner i nuvarande form och att
pengarna avsatta för detta istället flyttas till potten för kulturbidraget har
förvaltningen tagit fram ett förslag gällande hanteringen av
kulturbidraget.

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Yrkanden
Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kulturbidrag undertecknad.pdf

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §11 KFN.2018.7 800

Övriga frågor

Arne Silfvergren (S) önskar en uppdatering gällande projektet
Förening- Skola.

Mattias Persson informerar i ärendet.

____________
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Kurser och konferenser

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristina Söderlund (SPI)
deltar i konferensen Plug In 2.0, 27 februari i Lund. Om Kristina
Söderlund inte har möjlighet att delta så kan hennes personliga
ersättare delta i hennes ställe.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att presidiet deltar i de
delregionala kulturpolitiska överläggningarna 28 februari i
Helsingborg. Om presidiets ledamöter inte har möjlighet att delta
så kan deras personliga ersättare delta i deras ställe.

Nämnden beslutar även att inte skicka någon representant till
Nordic Cultural Political Summit.

Konferens Plug In 2.0, Kommunförbundet Skåne, 27 februari, kl.
09:00-15:00, Lund.

Delregionala kulturpolitiska överläggningar 2018, Region Skåne, 28
februari, kl. 12:00-16:00, Helsingborg.

Nordic Cultural Political Summit 2018, 8-9 maj, Malmö.

Beslutsunderlag
Inbjudan Plug In 2.0 - 27 februari.pdf
Inbjudan delregionala kulturpolitiska överläggningar 2018.pdf
Inbjudan till politiker med ansvar för kulturfrågor.pdf

____________

19(20)



Sammanträdesprotokoll 2018-01-11
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §13 KFN.2018.10 800

Delegationsärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2017-12-01--2017-12-31 till
handlingarna.

Beslut om förändrade anställningsförhållanden.

Beslut om avtal gällande bibliotekstjänster.

Beslut om initiering av direktupphandling avseende Bouldervägg.

Beslut om utlämning av handlingar.

Beslut om utfärdande av anställningsbevis/intyg.

Beslut om kultur- och fritidsförvaltningens program för våren 2018.

Beslut om anbud avseende ljud och ljus till FORUM.

____________
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