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KFN §66 KFN.2018.64 800

Presentation Örkelljunga Hembygdsförening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga presentationen till
handlingarna.

Bakgrund
Örkelljunga Hembygdsförening presenterar sin verksamhet för kultur-
och fritidsnämnden.

____________
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KFN §67 KFN.2018.3 800

Ekonomisk uppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

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

Beslutsunderlag
Ekonomiuppföljning KFN maj 2018.pdf
Kompletterande uppföljning april 2018.pdf
TB2 2018 Indexuppräkning Sim- och Bowlinghall.docx

____________
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KFN §68 KFN.2018.72 042

Ekonomi tilläggsbudget 2 2018 - kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att i samband med tilläggsbudget 2 (TB2) 2018 utöka kultur- och
fritidsnämndens ram för 2018 och därefter kommande år med
107 000 kr för att kompensera för kostnadsuppräkning gällande
driftavtal med Firma Erland Björkman AB.

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar vidare att
indexeringen kommer att orsaka kostnadsökningar under
verksamhetsår 2019 och 2020. Dessa kostnader hanteras inom
ramen för respektive verksamhetsårs budgetprocess.

Bakgrund
Örkelljunga kommun har, genom kultur- och fritidsnämnden, ett avtal
gällande drift av sim- och bowlinghall med Firma Erland Björkman
AB. Avtalet reglerar såväl ansvarsförhållanden som ekonomiska
mellanhavanden mellan kommunen och entreprenören. Avtalet sträckte
sig ursprungligen fram till och med 2018-06-30 men genom utnyttjande
av en ömsesidig option förlängdes avtalet under hösten 2017 fram till
och med 2020-06-30 vartefter fortsatta optioner saknas och nytt beslut
om driften måste fattas.

I samband med optionsöverenskommelsen uppmärksammades att
originalavtalet innehåller en uppräkningsklausul som tidigare inte
applicerats. Från och med 2018 fakturerar entreprenören även
kostnaderna enligt uppräkningsklausulen vilket slår igenom på kultur-
och fritidsnämndens budget för 2018 med 107 327 kr.

Uppräkningen kommer ske årligen under avtalets återstående år och
bör, beroende på utveckling av konsumentprisindex, under
verksamhetsår 2019 orsaka ökade kostnader på ca 20 000 kr och under
första halvan av verksamhetsår 2020 som också omfattas av
avtalsperioden ytterligare ca 10 000 kr. Dessa kostnader hanteras i
budgetprocess 2019 respektive 2020.

Beslutsunderlag
TB2 2018 Indexuppräkning Sim- och Bowlinghall.docx
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____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KFN §69 KFN.2018.66 800

Delårsbokslut 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Kultur- och fritidschefen redogör för förutsättningarna för delårsrapport
2018.

Beslutsunderlag
Anvisningar för Delårsrapporten 2018.pdf

____________
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KFN §70 KFN.2018.5 800

Intern kontroll 2018 - kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
om befintliga internkontrollpunkter samt att lägga den till
handlingarna.

Bakgrund
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut redovisar
förvaltningen vid vartannat nämndsammanträde nulägesbilden för
beslutade interna kontrollpunkter.

Beslutsunderlag
Redovisning bokningsuppföljning - avstämning maj 2018.pdf
Redovisning delegation - avstämning maj 2018.pdf

____________
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KFN §71 KFN.2018.69 800

Rekryteringsprocess ny kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg redogör för läget i processen att
rekrytera ny kultur- och fritidschef.

____________
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KFN §72 KFN.2018.48 867

Ungdomsledarpris 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse den pristagare som
framgår av kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse -
Ungdomsledarpriset 2018, samt att utse Kristina Söderlund att
offentliggöra pristagaren och dela ut priset i samband med
nationaldagsfirandet.

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.



Sammanträdesprotokoll 2018-05-17
Kultur- och fritidsnämnden

Nomineringar och information om tidigare pristagare skickas ut separat.

____________

Expedieras till:
Berörd pristagare
Kommunstyrelsen
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KFN §73 KFN.2018.49 867

Kulturpris 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse den pristagare som
framgår av kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse -
Kulturpriset 2018 samt att utse Kristina Söderlund att
offentliggöra pristagaren och dela ut priset i samband med
nationaldagsfirandet.

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 §74 KFN.2018.65 800

Ny dataskyddsförordning - GDPR

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt nedan att;

- delegera till kommunchefen att utse dataskyddsombud enligt
artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för
nämndens personuppgiftsbehandling från och med 2018-05-25,

- ge förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig
kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom förvaltningen,

- delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag,
begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering och att införa detta som ny punkt B.12 i kultur-
och fritidsnämndens delegationsordning,

- delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och
besluta om överklagande gällande utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter till förvaltningschef med rätt till
vidaredelegering och att införa detta som ny punkt B.13 i kultur-
och fritidsnämndens delegationsordning,

- delegera ansvaret för registerförteckningen och tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschefen, med rätt
att vidaredelegera ansvaret och att införa detta som ny punkt
B.14 i kultur- och fritidsnämndens delegationsordning,

- förvaltningen ska regelbundet, två gånger per verksamhetsår,
rapportera till nämnden om arbetet med behandlingen av
personuppgifter,

- fastslå förvaltningens förslag till handlingsplan gällande GDPR.

Bakgrund
Den 25 maj 2018 träder en ny EU-förordning i kraft som ställer högre
krav på organisationers personuppgiftsbehandling. Förordningen heter
General Data Protection Regulation (GDPR) och kommer att ersätta
personuppgiftslagen (PuL).

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen föreslår att nämnden fastslår förvaltningens förslag till
beslut enligt kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse -
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dataskyddsombud upphäva PuL ombud. Förvaltningen föreslår vidare
att nämnden fastslår förvaltningens förslag till handlingsplan gällande
GDPR.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Arne Silfvergren (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag, vilket nämnden bifaller.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud upphäva PuL ombud.pdf
Handlingsplan GDPR - KFN - Förslag.docx
KFN-registerforteckning.pdf

____________
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KFN §75 KFN.2018.68 869

Rutin för hantering av Örkelljunga kommuns konst

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till riktlinjer för hantering av kommunal
konst och att skicka dem vidare till kommunstyrelsen för fortsatt
behandling.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ställa en förfrågan
till kommunstyrelsen hur kommunstyrelsen uppfattar att 1 %
regeln gällande konstinköp skall hanteras framgent och hur regeln
har tillämpats från det att beslutet fattades till nu.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har, med bakgrund i revisionens granskning,
gett ett uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram ett
förslag på riktlinjer för hantering av kommunal konst.

Beslutsunderlag
Riktlinjer konsthantering Örkelljunga kommun - förslag.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KFN §76 KFN.2018.14 800

Verksamhetsinriktning Musikskolan

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
På sammanträdet 2018-02-08, § 18 beslutade kultur- och fritidsnämnden
att uppdra till kultur- och fritidschefen att till sammanträdet i mars göra
en översiktlig kostnads- och konsekvensberäkning för musikskolans
verksamhet under 2019 utifrån fyra alternativ: bibehålla nuvarande
verksamhetsvolym, permanenta nuvarande projektverksamhet,
utvecklas till kulturskola samt konsekvenser om kultur- och
fritidsnämnden inte får bibehållen budgetvolym 2019.

På sammanträdet 2018-03-08, § 29 beslutade kultur- och fritidsnämnden
att lägga informationen till handlingarna samt att återuppta ärendet för
fortsatta diskussioner på sammanträdet i maj.

Beslutsunderlag
Yttrande angående musikskolans ekonomiska förutsättningar 2019.pdf

____________
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KFN §77 KFN.2018.50 805

Fördelning av lokalkostnads- och driftbidrag 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till fördelning av lokalkostnads- och driftbidrag 2018.

Reservation
Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt eget förslag.

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 anmodan.

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 nyttjas 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 nyttjar
kommunala lokaler prioriteras lägre i tilldelningen.

Ansökningar 2018
Kultur-och fritidsnämnden har under 2018 mottagit 33 ansökningar om
lokalkostnads- och driftbidrag från 31 föreningar. Ansökan om bidrag
skulle vara nämnden tillhanda senast 1 april. Förvaltningen har
informerat föreningarna 5 januari, 5 mars och 26 mars.

Samtliga föreningars ansökningar har kommit in i tid.

I potten för lokalkostnads-och driftbidrag finns 563 000 kronor. Av
dessa ska 158 795 kronor fördelas separat enligt avtal med berörda
parter;

Åsljunga Bysamfällighet 2 000 kronor 
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Underhåll av bro, Skåneleden  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 50 000 kronor 

Skötsel kringytor Junexvallen  

Skånes Fagerhults IF 52 000 kronor

Driftbidrag A-plan Junexvallen  

SK Näcken 40 000 kronor

Fria lokaler simhall – uppskattad siffra  

Örkelljunga Rodd-och Kanot 9 000 kronor

Fria lokaler simhall–uppskattad siffra  

Bengt Andersson  5 795 kronor 

Arrendeavgift motionsslinga Eket  

Kvar att fördela är således 404 205 kronor. Förvaltningen föreslår att
405 000 kronor fördelas enligt nedan;

Förvaltningens förslag till fördelning

Ekets Byggnadsförening har redovisat kostnader på 58 608 kronor för
drift av Ekets Bygdegård. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster under 2017 men bedriver en bred verksamhet inom det
allmänkulturella området. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas
ett lokalkostnads-och driftbidrag på 6 000 kronor.

Ekets GoIF har redovisat totala kostnader på 220 487 kronor varav 53
462 kronor är vaktmästerikostnader och 100 298 kronor är kostnader för
skötsel av anläggningen. Driftkostnaderna är 66 727 kr. Föreningen
redovisar 1144 sammankomster för 2017. Föreningen använder fria
lokaler. Föreningen bedriver en bred barn- och ungdomsverksamhet.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas lokalkostnads- och
driftbidrag på 120 000 kronor.

Ekets Framtid har inkommit med två ansökningar. En som gäller gång,
cykelväg och park med redovisade kostnader på 10 000 kronor.
Föreningens andra ansökan gäller motionsslingan i Eket med redovisade
kostnader på 43 500 kronor.

Sedan 2018 har föreningen ett avtal med kommunen gällande skötsel av
motionsslingan.Något avtal gällande gång, cykelväg och park finns inte.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 12 000 kronor för skötsel av motionsslingan.
Förvaltningen föreslår avslag på föreningens ansökan gällande gång,
cykelväg och park.

ELM Eket har redovisat kostnader på 64 553 kronor för fastighet i
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Eket. Föreningen har redovisat 29 sammankomster för 2017.
Föreningen använder fria lokaler.Föreningen har barn- och
ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads-och driftbidrag på 7 000 kronor.

ELM Åsljunga har redovisat kostnader på 40 614 kronor för sin lokal i
Åsljunga. Föreningen har inte redovisat några sammankomster för 2017
men har verksamhet för de prioriterade grupperna. Föreningen nyttjar
fria lokaler. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads-och driftbidrag på 4 000 kronor.

ELM Örkelljunga har redovisat kostnader på 91 353 kronor för sin
fastighet i Örkelljunga. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster för 2017 men har verksamhet för de prioriterade
grupperna. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads-och driftbidrag på 9 000 kronor.

FC Örkelljunga har redovisat kostnader på 26 771 kronor för sin lokal
på Örkelljunga IP. Föreningen har inte redovisat några sammankomster
för 2017. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads-och driftbidrag på 6 000 kronor.

IFALL har redovisat kostnader på 42 000 kronor för sin lokal i
FORUM. Föreningen har redovisat 213 sammankomster 2017.
Föreningen nyttjar fria lokaler och har en stor verksamhet i synnerhet
för ungdomar. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads- och driftbidrag på 17 000 kronor.

PRO Örkelljunga har redovisat kostnader på 102 258 kronor för sin
lokal i Örkelljunga varav 89 429 kronor är driftkostnader och 12 829
kronor för lokalvård. Föreningen har redovisat 320 sammankomster
2017. Föreningen bedriver en stor verksamhet för pensionärer.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 27 000 kronor.

Sjöhultets Samfällighet har redovisat kostnader på 136 495 kronor för
sin gemensamhetslokal och vaktmästeri. Föreningen har inte separerat
kostnaderna för badplatsen i sin ekonomiska redovisning. Förvaltningen
föreslår ett lokalkostnads- 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
29 246 kronor, varav 23 246 kronor är driftkostnader och 6 000 är
fastighetsskötsel. Föreningen redovisar inga sammankomster men
bedriver en bred verksamhet inom det allmänkulturella området.
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Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 3 000 kronor.

Skånes Fagerhults IF har redovisat kostnader på 36 699 kronor för sin
klubblokal på Junexvallen. Föreningen har redovisat 26
sammankomster 2017. Föreningen nyttjar fria lokaler och bedriver
barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 9 000 kronor.

Skånes Fagerhults Scoutkår har redovisat kostnader på 46 500 kronor
för sin lokal i Skånes Fagerhult, varav 10 000 kronor är kostnader för
fastighetsskötsel. Föreningen har redovisat 23 sammankomster för
2017. Föreningen bedriver verksamhet för barn- och ungdomar.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 9 000 kronor.

Skånes Fagerhults Skytteförening har redovisat kostnader på 12 434
kronor för sin lokal i Bjärabygget i Skånes Fagerhult. Föreningen har
redovisat 36 sammankomster. Föreningen bedriver verksamhet för barn-
och ungdomar. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads- och driftbidrag på 4 000 kronor.

SMK Örkelljunga har redovisat kostnader på 22 914 kronor för sin
lokal på Skönnavägen i Örkelljunga, varav 6 000 kronor är för
vaktmästeri, fastighetsskötsel och lokalvård. Föreningen har inte
redovisat några sammankomster 2017 men bedriver en stor verksamhet
för barn och ungdomar, i synnerhet på skolloven. Förvaltningen föreslår
att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 3 500
kronor.

SPF Örkelljunga har ansökt om ett lokalkostnads- och driftbidrag på 1
500 kronor för hyra av lokaler och boulebana. Föreningen har redovisat
80 sammankomster samt bedriver verksamhet för pensionärer.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 500 kronor.

Tockarportens Intresseförening har ansökt om ett bidrag på 10 621
kronor för skötsel av badplatsen vid Wemmentorpasjön, varav 3 661
kronor är driftkostnader och 6 960 kronor är fastighetsskötsel och
lokalvård. Föreningen har inte redovisat några sammankomster för
2017, däremot bedriver man verksamhet för barn- och ungdomar vid
skolloven. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads- och driftbidrag på 7 000 kronor.
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Värsjö Badplatsförening har ansökt om ett bidrag på 5 000 kronor för
skötsel av badplatsen vid Värsjön. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster för 2017. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas
ett lokalkostnads- och driftbidrag på 3 000 kronor.

Åsljunga Intresseförening har redovisat kostnader för 13 949 kronor
för skötsel av badplatsen vid Åsljungasjön, varav 8 449 kronor är
driftkostnader och 5 500 kronor är fastighetsskötsel och lokalvård.
Föreningen har inte redovisat några sammankomster 2017. Föreningen
nyttjar fria lokaler. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads- och driftbidrag på 7 000 kronor.

Örkelljunga Baptistförsamling Korskyrkan har redovisat kostnader
på 124 283 kronor för sin fastighet i Örkelljunga. Föreningen har inte
redovisat sammankomster 2017 men bedriver barn- och
ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads- och driftbidrag på 9 000 kronor.

Örkelljunga Friluftsklubb har redovisat kostnader på 32 702 kronor
för sin fastighet i Örkelljunga. Föreningen har redovisat 203
sammankomster 2017. Föreningen nyttjar fria lokaler och bedriver en
stor barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att
föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 13 000 kronor.

Örkelljunga Gymnastikförening har redovisat kostnader på 7 028
kronor. Föreningen har redovisat 36 sammankomster för 2017.
Föreningen nyttjar fria lokaler samt bedriver barn- och
ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads- och driftbidrag på 2 000 kronor.
Örkelljunga IF har redovisat kostnader på 57 465 kronor. Föreningen
har redovisat 479 sammankomster 2017. Föreningen nyttjar fria lokaler
och bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen
föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på
24 000 kronor.

Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb har redovisat kostnader på
151 360 kronor för hyra av bowlingbanor. Föreningen har redovisat 326
sammankomster och bedriver verksamhet för pensionärer.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 32 000 kronor.

Örkelljunga Rodd- och kanotklubb har redovisat kostnader på 8 444
kronor. Föreningen har redovisat 35 sammankomster. Förvaltningen
föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på
2 000 kronor.
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Örkelljunga Scoutkår har redovisat kostnader på 71 458 kronor, varav
45 005 kronor i driftkostnader och 26 453 kronor för fastighetsskötsel.
Föreningen har redovisat 208 sammankomster 2017. Förvaltningen
föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 18
000 kronor.

Örkelljunga Tennisklubb har redovisat kostnader på 12 119 kronor,
varav 3 619 kronor är driftkostnader och 8 500 kronor är
fastighetsskötsel och lokalvård. Föreningen har inte redovisat några
sammankomster men bedriver barn- och ungdomsverksamhet på
skolloven. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett
lokalkostnads- och driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljunga Volleybollklubb har redovisat kostnader på 173 143
kronor. Föreningen hade under del av 2017 kostnader för två lokaler.
Föreningen har redovisat 259 sammankomster 2017. Föreningen nyttjar
fria lokaler och bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 23 000 kronor.

Örkelljunga Vävstugeförening har redovisat kostnader på 55 080
kronor. Föreningen har redovisat 154 sammankomster 2017.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 9 000 kronor.

Örkelljungabygdens avd för HRF har redovisat kostnader för 7 200
kronor. Föreningen har redovisat 23 sammankomster 2017.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljungabygdens Folkdanslag har redovisat kostnader på 43 644
kronor. Föreningen har redovisat 68 sammankomster 2017 och bedriver
bland annat verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och
driftbidrag på 8 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar avslag på ansökningarna från
föreningarna ELM Eket, ELM Åsljunga, ELM Örkelljunga, Örkelljunga
Baptistförsamling Korskyrkan och IFALL samt att dessa föreningars
föreslagna bidragssummor kvarstår i föreningsbidragspotten för senare
fördelning.

Pontus Björk (C) begär ajournering, vilket godkännes.
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Pontus Björk (C) föreslår att nämnden ska besluta enligt förvaltningens
förslag. Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till Pontus Björks förslag.

Ordföranden ställer propositions på förslagen och finner att flertalet
ledamöter bifaller Pontus Björks förslag.

Beslutsunderlag
Lokalkostnads-driftbidrag - Förslag till fördelning 2018.pdf

____________

Expedieras till:
Berörda föreningar
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KFN §78 KFN.2018.45 805

Ansökan om investeringsbidrag - IFALL

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela föreningen IFALL
ett investeringsbidrag på 6 000 kronor för inköp av fyra walking
globes.

Bakgrund
IFALL – integration för alla har en bred och omfattande verksamhet
inom både idrott och kultur. Hösten 2017 startade man upp en
regelbunden cirkusverksamhet och har också omfattande verksamhet på
skolloven. Föreningen ansökan om bidrag för fyra stycken walking
globes, som är ett redskap som används för balansträning.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen är positiva till föreningar som startar upp ny verksamhet
för barn- och ungdomar och införande av cirkus och akrobatik är en del
av detta. Föreningen har ansökt om ett bidrag på 7 000 kronor,
totalkostnaden är 8 000 kronor, men enligt regelverket för
investeringsbidrag kan man maximalt få 75 % av totalkostnaden.
Förvaltningen föreslår därför ett bidrag på 6 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar avslag på IFALLs ansökan.

Arne Silfvergren (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Pontus Björk (C) yrkar bifall till Arne
Silfvergrens förslag.

Ordföranden ställer propositions på förslagen och finner att flertalet
ledamöter bifaller Arne Silfvergrens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - IFALL.pdf

____________

Expedieras till:
IFALL



Sammanträdesprotokoll 2018-05-17
Kultur- och fritidsnämnden

KFN §79 KFN.2018.52 805

Ansökan om investeringsbidrag - Tockarportens
Intresseförening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
investeringsbidrag från Tockarportens Intresseförening gällande ny
bänk och bord vid badplatsen Wemmentorpasjön. Föreningen
tilldelas ett bidrag på 3 750 kronor. Kultur- och fritidsnämnden
beslutar samtidigt att avslå ansökan gällande inköp av
hjärtstartare vid Tockarps skola.

Bakgrund
Tockarportens Intresseförening vill köpa in hjärtstartare som ska
placeras vid Tockarps skola eller på gymnastiksalen. Föreningen vill
placera den i en förvaringskåpa utomhus för att allmänheten ska ha
tillgång till hjärtstartaren dygnet runt. Föreningen ansvarar även för
badplatsen vid Wemmentorpasjön och vill köpa in ny bänk med bord då
den gamla är i dåligt skick.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen anser inte att inköp och installation av hjärtstartare på en
kommunal fastighet såsom Tockarps skola ska bekostas med medel från
föreningsbidrag. Det bör istället vara en fråga för kommunens
fastighetschef att hantera. Förvaltningen ställer sig positiv till ett
investeringsbidrag för ny bänk och bord till badplatsen. Föreningen
ansvarar för badplatsen och ett bidrag möjliggör ytterligare till en
förhöjd upplevelse för besökare.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Arne Silfvergren (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Pontus Björk (C) och Anneli Eskilandersson
(SD) yrkar bifall till Arne Silfvergrens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - Tockarportens Intresseförening.pdf

____________

Expedieras till:
Tockarportens Intresseförening
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KFN §80 KFN.2018.61 805

Ansökan om investeringsbidrag - Örkelljunga Gym

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Örkelljunga Gyms
ansökan om investeringsbidrag.

Bakgrund
Örkelljunga Gym bedriver sin verksamhet i en lokal på Industrigatan i
Örkelljunga som man hyr av privat hyresvärd. Föreningen har ett gym
som medlemmar har tillgång till 24 timmar om dygnet. Föreningen har
ansökt om 66 000 kronor för att köpa in ny utrustning men även för att
installera nya element. Beräknad totalkostnad är 132 193 kronor.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Enligt regelverket för föreningsbidrag ges inte bidrag till verksamhet
som direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter. Föreningens
gymverksamhet kan idag ses som en konkurrent till privata gym i
kommunen. Örkelljunga Gym har idag ingen kontinuerlig barn- och
ungdomsverksamhet och enligt regelverket prioriteras inte
vuxenverksamhet när det gäller föreningsbidrag.

Föreningen hyr lokalen och det är förvaltningens uppfattning att det är
till hyresvärden föreningen måste vända sig till för frågor som rör
upprustning av lokalen. Föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet
och har således även möjlighet att söka bidrag via sitt distriktsförbund
och specialidrottsförbund. Förvaltningen föreslår avslag på föreningens
ansökan.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Kristina Söderlund (SPI) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till Kristina
Söderlunds förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - Örkelljunga Gym.pdf

____________

Expedieras till:
Örkelljunga Gym
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KFN §81 KFN.2018.19 805

Ansökan om investeringsbidrag - Örkelljunga Rodd- och
Kanotklubb

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Örkelljunga Rodd-
och kanotklubb ett investeringsbidrag på 12 000 kronor för inköp
av paddlar till sin barn- och ungdomsverksamhet.

Bakgrund
Örkelljunga kommun är en växande förening som bedriver verksamhet i
Hjälmsjön. Föreningen vill köpa in 10 stycken vingpaddlar för barn-
och ungdomar till en kostnad av 31 000 kronor. Föreningens nuvarande
paddlar är inte anpassade för barns fysik och möjliggör inte att barn och
ungdomar kan lära sig paddla på rätt sätt. Vingpaddlarna man vill köpa
in kan justeras i både längd och bladvinkel för en så skonsam paddling
som möjligt.

Föreningen har idag åtta stycken aktiva barn- och ungdomar och hoppas
på några fler efter sommarens kanotskola. Föreningen har ett
förhandsbesked från Skåneidrotten om ett bidrag på 25 % av
totalkostnaden. Man har också valt att söka för nya kanoter hos Svenska
kanotförbundet.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Ansökan från Örkelljunga rodd- och kanotklubben ligger väl i linje med
regelverket för investeringsbidrag. Investeringar riktade mot barn- och
ungdomar ska prioriteras. Föreningens behov av paddlar är i dagsläget
lägre än vad föreningen ansöker om. Förvaltningen beviljar utifrån
föreningens behov och verksamhet ett bidrag på 12 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Pontus Björk (C) föreslår att nämnden ska besluta enligt förvaltningens
förslag. Anneli Eskilandersson (SD) och Arne Silfvergren (S) yrkar
bifall till Pontus Björks förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - Örkelljunga Rodd- och
Kanotklubb.pdf

____________
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Expedieras till:
Örkelljunga Rodd- och kanotklubb
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KFN §82 KFN.2018.55 805

Ansökan om investeringbidrag - Skånes Fagerhults IF

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Skånes Fagerhults
IF ett investeringsbidrag på 13 782 kronor för inköp av 5-
mannamål.

Bakgrund
Skånes Fagerhults IF bedriver sin verksamhet på Junexvallen i Skånes
Fagerhult. Föreningen har en växande knatteverksamhet och behöver
köpa in två stycken 5-manna mål. Svensk fotboll har tagit beslut om nya
spelformer vilket innebär att yngre barn ska spela 5-manna fotboll
istället för 7-manna fotboll, vilket innebär mindre planer och mindre
målstorlek.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Det nya regelverket i svensk fotboll ska gälla från säsongen 2019 men
det är en rekommendation att föreningarna genomför det redan 2018.
Förvaltningen ser det som oerhört positivt att det nu finns en växande
barnverksamhet i föreningen och inköp av nya mål är något som
möjliggör för föreningen att fortsätta växa. Enligt regelverket för
investeringsbidrag kan man få högst 75 % av redovisad kostnad, vilket i
det här fallet innebär ett bidrag på 13 782 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Anneli Eskilandersson (SD) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Kristina Söderlund (SPI), Pontus Björk (C) och
Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till Anneli Eskilanderssons förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - Skånes Fagerhults IF.pdf

____________

Expedieras till:
Skånes Fagerhults IF
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KFN §83 KFN.2018.57 805

Ansökan om partnerskapsbidrag - SMK Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela SMK Örkelljunga
ett partnerskapsbidrag på 8 500 kronor för att kunna bygga nya
mekanikerbord.

Bakgrund
SMK Örkelljunga har sin anläggning för radiostyrd bilsport på
Skönnavägen i Örkelljunga. Föreningen är i behov av att bygga nya
mekanikerbord för att kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet och för
att kunna arrangera tävlingar framöver.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Radiostyrd bilsport är en populär aktivitet i Örkelljunga och föreningen
kommer i sommar arrangera en större tävling. Mekanikerbord i
anslutning till banan är en nödvändighet för att kunna bedriva bra
verksamhet. Föreningen har ansökt om ett bidrag på 9 400 kronor, varav
900 kronor är utgifter för mat och dryck i samband med arbetet.
Förvaltningen anser att föreningen själva får stå för just den kostnaden
och föreslår istället ett bidrag på 8 500 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Kristina Söderlund (SPI) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Pontus Björk (C), Anneli Eskilandersson (SD)
och Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till Kristina Söderlunds förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om partnerskapsbidrag - SMK Örkelljunga.pdf

____________

Expedieras till:
SMK Örkelljunga
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KFN §84 KFN.2018.59 805

Ansökan om partnerskapsbidrag - Civilförsvarsförbundet
Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela
Civilförsvarsförbundet Örkelljunga ett partnerskapsbidrag på
6 600 kronor för att genomföra två hjärtstartarutbildningar.

På grund av jäv deltar inte Kristina Söderlund (SPI) i beslutet.
Pontus Björk (C) tjänstgör som ordförande.

Bakgrund
Civilförsvarsförbundet Örkelljunga genomför regelbundet utbildningar i
HLR och hur man använder sig av hjärtstartare. I samband med
medborgardialogen som kultur- och fritidsnämnden genomförde i mars
kom det fram att det fanns ett intresse hos föreningslivet om
utbildningar inom HLR. Civilförsvarsförbundet som utbildare vill
genomföra ett antal utbildningar riktade mot föreningar.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Enligt regelverket för partnerskapsbidrag kan en förening få
finansiering för projekt med tydlig samhällsnytta. Förvaltningen ser det
som positivt om fler föreningsledare får utbildning i HLR.
Civilförsvarsförbundet har ansökt om ett bidrag på 9 900 kronor för att
genomföra tre stycken utbildningar för totalt cirka 30 deltagare.
Förvaltningen föreslår ett bidrag på 6 600 kronor så att föreningen kan
genomföra två utbildningar för 20-25 deltagare.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Arne Silfvergren (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Anneli Eskilandersson (SD) yrkar bifall till Arne
Silfvergrens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om partnerskapsbidrag - Civilförsvarsförbundet
Örkelljunga.pdf

____________

Expedieras till:
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Kultur- och fritidsnämnden

Civilförsvarsförbundet Örkelljunga
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §85 KFN.2018.56 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - Film i Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela föreningen Film i
Örkelljunga ett arrangemangsbidrag på 6 750 kronor för
filmvisning och efterföljande samtal med filmens skapare.

Bakgrund
Film i Örkelljunga är en av kommunens största föreningar som
kontinuerligt visar film i Sparbanken Boken Blackbox. Föreningen vill
nu anordna en filmvisning och medlemsrekrytering där man ska visa
filmen Black Light – den sista riktiga Bondfilmen. I anslutning till
filmen blir det även samtal med filmens skapare och samtal med
filmskaparen Andreas Paulsson.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Film i Örkelljunga har på relativt kort tid blivit en stor förening och
genomför både större och mindre arrangemang. Den här filmvisningen
har delvis lokal anknytning och riktar sig till allmänheten samtidigt som
det ger föreningen möjlighet att rekrytera ännu fler medlemmar.
Förvaltningen föreslår ett bidrag på 6 750 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Pontus Björk (C) föreslår att nämnden ska besluta enligt förvaltningens
förslag. Kristina Söderlund (SPI) och Anneli Eskilandersson yrkar bifall
till Pontus Björks förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag - Film i Örkelljunga.pdf

____________

Expedieras till:
Film i Örkelljunga
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §86 KFN.2018.62 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - Yxenhults Byalag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela föreningen
Yxenhults Byalag ett arrangemangsbidrag på 1 500 kronor för
arrangerandet av grillkvällar för allmänheten.

Bakgrund
Yxenhults byalag är en relativt nystartad förening som har som mål att
arrangera aktiviteter för de boende i Yxenhult. Under året vill man
anordna grillkvällar vid fyra tillfällen som ska inkludera lekar,
tipsrundor med mera.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen är positiv till aktiviteter som sker i våra byar och att det
nu finns en förening i Yxenhult är ett viktigt tillskott till kommunens
föreningsliv. Enligt regelverket för arrangemangsbidrag kan bidrag ej
ges till mat och dryck. Föreningen har ansökt om ett bidrag på 2 000
kronor, förvaltningen föreslår ett bidrag på 1 500 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Arne Silfvergren (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Pontus Björk (C) yrkar bifall till Arne
Silfvergrens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag - Yxenhults Byalag.pdf

____________

Expedieras till:
Yxenhults Byalag
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §87 KFN.2018.53 805

Ansökan om bidrag - Adoptionscentrum i Skåne

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå en bidragsansökan
från Adoptionscentrum Skåne. Föreningen har ansökt om ett
belopp på 3 000 kronor.

Bakgrund
Adoptionscentrum Skåne är lokalavdelningen för Adoptionscentrum
och bedriver verksamhet för att stötta medlemsfamiljer i de skånska
kommunerna. Föreningarna ansökte om bidrag även 2017 som nämnden
avslog.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
För att kunna bli beviljad bidrag måste en förening bedriva verksamhet
i Örkelljunga och vara registrerad i kommunens föreningsregister. Det
är förvaltningens uppfattning att det i regelverket inte finns utrymme att
bevilja ansökan.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Kristina Söderlund (SPI) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Pontus Björk (C) yrkar bifall till Kristina
Söderlunds förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag - Adoptionscentrum Skåne.docx
Verksamhetsberättelse 2017 - Adoptionscentrum Skåne.docx
Verksamhetsplan 2018 - Adoptionscentrum Skåne.docx

____________

Expedieras till:
Adoptionscentrum i Skåne
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §88 KFN.2018.63 805

Ansökan om bidrag - Puggehatten Skånes Mykologiska
förening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan från
Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening.

Bakgrund
Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening bedriver sin verksamhet i
hela Skåne och har ansökt om ett föreningsbidrag på 3 000 – 5 000
kronor utan att specificera vad det är man söker för.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
För att kunna bli beviljad bidrag måste en förening bedriva verksamhet
i Örkelljunga och vara registrerad i kommunens föreningsregister. I
ansökan har föreningen uppgett att ansökan inte ska ses som ett
kommunalt föreningsbidrag. Förvaltningen anser att föreningen inte kan
bli beviljad bidrag då föreningen inte följer regelverket för
föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Kristina Söderlund (SPI) föreslår att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag - Puggehatten - Skånes Mykologiska förening.pdf

____________

Expedieras till:
Puggehatten Skånes Mykologiska förening
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §89 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;

KF § 33 - Revisorerna - Granskning av Kultur- och Fritidsnämndens
styrning och uppföljning av verksamheten

KF § 36 Anita Eriksson avsägelse från uppdrag

KF § 38 Årsredovisning 2017 Örkelljunga kommun

KF § 41 Besvarande av motion, KD - Rättvisa föreningsbidragsregler

KF § 43 Besvarande av motion KD - Fräscha upp våra måltidsmiljöer

KF § 44 Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2018-2019

KF § 45 Interpellation, SD - Pro IFALL AB fakturor

Beslutsunderlag
KF § 33 - Revisorerna - Granskning av Kultur- och Fritidsnämndens
styrning och uppföljning av verksamheten.pdf
KF § 36 Anita Eriksson avsägelse från uppdrag.pdf
KF § 38 Årsredovisning 2017 Örkelljunga kommun.pdf
KF § 41 Besvarande av motion, KD - Rättvisa
föreningsbidragsregler.pdf
KF § 43 Besvarande av motion KD - Fräscha upp våra
måltidsmiljöer.pdf
KF § 44 Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2018-2019.pdf
KF § 45 Interpellation, SD - Pro IFALL AB fakturor.pdf



Sammanträdesprotokoll 2018-05-17
Kultur- och fritidsnämnden

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §90 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

- Folkbibliotek

- Skolbibliotek

Årlig avstämning skolbibliotek

- Musikskolan

- Information om kommande ärende

Valet 2018

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §91 KFN.2018.7 800

Övriga frågor

- Arne Silfvergren (S) tar upp fråga om bemanning på Badplatsens dag
16 juni.

Kultur- och fritidschefen besvarar frågan.

- Arne Silfvergren (S) lämnar synpunkt gällande Örkelljungadagarna.

- Kultur- och fritidschefen informerar nämnden om att medborgare har
lämnat synpunkter gällande vattenskotrar och motorbåtar på
Wemmentorpasjön och Hjälmsjön.

- Kultur- och fritidschefen informerar nämnden om en inlämnad
hemställan gällande inköp av dynor till Sparbanken Boken Blackbox.

Ärendet kommer att hanteras på nästa sammanträde.

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §92 KFN.2018.9 800

Kurser och konferenser

- Årligt internat 14-15 maj

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §93 KFN.2018.10 800

Delegationsärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2018-04-01--2018-04-30 till
handlingarna.

Delegationsbeslut ändrade öppettider huvudbibliotek.

Delegationsbeslut om utbetalning av stimulansbidrag för lovaktiviteter.

Delegationsbeslut arbetsmiljö

Delegationsbeslut vidaredelegation

Delegationsbeslut semester

____________
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