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KFN §11 KFN.2022.45 800

Årsredovisning 2021 - kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
årsredovisningen för 2021.

Sammanfattning
Kultur- och fritidschefen samt controller presenterar förvaltningens
förslag till årsredovisning 2021.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 KFN.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §12 KFN.2022.7

Uppföljning föreningsstöd 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en lägesrapport gällande budgeten för
föreningsstöden.

Kvarvarande medel föreningsstöd 2022
Beviljat Kvarvarande Utbetalt

Stöd till fastighet och tomtmark 54 308 95 692 0
Stöd till anläggning och verksamhet 0 200 000 0
Lokal- och driftstöd 17 531 645 469 17 531
Kulturstöd 0 200 000 0
Kartstöd 0 40 000 0
Aktivitetsstöd 0 335 000 0
Arrangemangsstöd 0 50 000 0
Studieförbundsstöd 0 300 000 0

____________
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KFN §13 KFN.2022.15 805

Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark -
Brandskyddsåtgärder - ELM Örkelljunga

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära in
kompletterande handlingar från föreningen, protokoll från
brandtillsyn samt offert där det framgår att det är en branddörr
som avses.

Sammanfattning
ELM Örkelljunga ansöker om stöd till fastighet och tomtmark på
49 000 kronor för att uppnå godkänt brandskydd på Valhallavägen.

Undermåligt brandskydd upptäcktes efter räddningstjänstens
brandtillsyn i september 2020. Insatser som krävs är reparationer på
nödutgångar vid läktaren och visst arbete i samlingssalen.

Derome har hjälpt föreningen att hitta leverantör av de nödutgångar
(dörrar och fönster) som krävdes. Swedoor var det enda företaget som
gav offert.

Föreningens insats är ideellt arbete som de själva kan utföra samt
finansiera resterande kostnad av projektet. Inga medfinansiärer har
sökts, men medlemmar uppmanas att hjälpa till ekonomiskt. Total
kostnad för projektet, enligt offerter och mejl uppgår till 58 565
kronor.

Föreningen har ansökt om 49 000 kronor där max 75% beviljas enligt
regelverket, 36 750 kronor.

Konsekvenserna om stödet inte beviljas är försämrad likviditet, vilket
medför sämre förutsättningar att bedriva kärnverksamheten.

Förvaltningens kommentar
ELM Örkelljunga är ett missionssällskap, en gudstjänstfirande ideell
förening med personer i alla åldrar. I nuläget beviljas årligt driftstöd
till fastigheten.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut efter regelverket och
dess angivna prioriteringar, med maxbelopp 19 600 kronor vilket är
40 % då sponsorer saknas.

Kultur- och fritidsnämndens hantering av ärendet
Kristofer Nennestam (M) yrkar att föreningen ska inkomma med
kompletterande handlingar innan nämnden fattar beslut i ärendet.
Handlingar som efterfrågas är protokoll från Räddningstjänstens
brandtillsyn samt offert där det framgår att det är en branddörr som
avses.

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Brandskyddsåtgärder -
ELM Örkelljunga.pdf
Bilaga Brandskyddsåtgärder - ELM Örkelljunga.pdf
Bilaga 2 Offertnr 152503-0 Nödljus - ELM Örkelljunga.pdf
Bilaga 3 Dörr - ELM Örkelljunga.pdf
Bild på ELM Örkelljungas fastighet.pdf
Stöd till fastighet och tomtmark - regelverk.pdf

____________

Expedieras till:
ELM Örkelljunga
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §14 KFN.2022.25 805

Ansökan om arrangemangsstöd - Maria Arnadottir -
Örkelljunga Riksteaterförening

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Örkelljunga
Riksteaterförening ett förluststöd på maximalt 3 800 kronor. Stödet
beräknas efter faktisk förlust och betalas ut efter inlämnad
redovisning.

Sammanfattning
Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd för att
kunna arrangera ”Spökhistorier”, med Maria Arnadottír. Maria är en
populär historieberättare som lockar med sig publiken i en
berättarföreställning.

Teaterföreställningen kommer att visas i Forum, Sparbanken Boken
Blackbox och lockar ungefär 30 deltagare i Örkelljunga, enligt uppgift
är det en förväntad siffra i kommunen även för en populär föreställning.
Entréavgifter förväntas uppgå till 4 000 kronor. Ytterligare stöd på
2 000 kronor har sökts från Riksteatern, medel har ännu inte meddelats.
Gage utgår med 9 800 kronor vilket ger ett beräknat underskott på
3 800 kronor.

Förvaltningens kommentar
Örkelljunga Riksteaterförening har tidigare haft besök av Maria
Arnadottír och en föreställning sätts nu upp igen på grund av
efterfrågningar. Unga vuxna och tonåringar har visat stort intresse för
hennes föreställningar.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar Örkelljunga
Riksteaterförening ett förluststöd på maximalt 3 800 kronor som
beräknas efter faktisk förlust och betalas ut efter inlämnad redovisning.

Kultur- och fritidsnämndens hantering av ärendet
Jonas Borggren (C) yrkar att nämnden ska besluta enligt förvaltningens
förslag.

Kristofer Nennestam (M), Arne Silfvergren (S), Tommy Rosenqvist
(SD) och Stefan Svensson (SD) instämmer i Jonas Borggrens yrkande.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsstöd - Maria Arnadottir Spökhistorier -
Örkelljunga Riksteaterförening.pdf

____________

Expedieras till:
Örkelljunga Riksteaterförening
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §15 KFN.2022.21 880

Fördelning av kulturstöd 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela kulturstöd på 185 000
kronor enligt förslag från förvaltningen.

Sammanfattning
Föreningar söker detta stöd senast 1 februari för påbörjat verksamhetsår.
Vid ansökningstillfälle ska en planering för det kommande året lämnas in
där planerade utåtriktade aktiviteter mot allmänheten redovisas samt vilka
verksamheter som planeras för barn och ungdom och/eller andra
prioriterade grupper. Föreningen anger också ev. möjlighet till utvecklad
verksamhet.

Påminnelser om att ansöka om stöd har skickats till aktuella föreningar 11,
18, 26 och 31 januari samt 1 februari.

Utöver e-post har föreningarna nedan försökt nås via telefon men utan
framgång;

Harbäckshults Byaförening
Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening
Skånes Fagerhults Scoutkår
Örkelljunga Dragspelsgille
Örkelljungabygdens Natur

Föreningar som ansökt presenteras i ankomstordning.

Film i Örkelljunga
Föreningen planerar filmvisning en gång per månad, med
sommaruppehåll. De har planerade samarbeten med kommunen, Stationen
och når den yngre målgruppen via lovfilmer som visas i Forum
Sparbanken Boken Blackbox.
Föreningen har en tydlig plan för året och involverar sina medlemmar på
ett sätt som också avlastar och hjälper styrelsens arbete.

Örkelljunga Gospel
Örkelljunga Gospel är en fristående kör utan koppling till något kyrkligt
samfund. De har sina övningar i församlingshemmet där de lånar lokaler
och ställer därför upp och sjunger i kyrkan varje termin.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kören tränar en gång i veckan och det arrangeras aktiviteter några gånger i
månaden utöver det. Enligt schemat sjunger de i olika kyrkor, är med i
välgörenhetskonserter och andra arrangemang.

Örkelljunga Scoutkår
Kåren presenterar en planering för 2022 där de riktar sig till sin
kärnverksamhet barn och ungdomar mellan 8–19 år. De träffas varannan
vecka och planerar sina möten i enlighet med scouternas ideologi.
Vissa aktiviteter som valborg, julbasar och julskyltning vänder sig till
allmänheten då de har samarbeten med andra aktörer i kommunen.

Åsljunga Intresseförening
Föreningen presenterar ett gediget program för 2022. Alla som önskar vara
med lockas till, tjejkvällar, berättarkafé med sagor, luncher, fotboll, lekar
och grillning för att bara nämna några aktiviteter. Det finns något för alla
och många av aktiviteterna är också generationsövergripande.
Föreningen bidrar till sammanhållningen i byn då invånarna tillsammans
hjälps åt att lägga bryggorna i sjön och anordnar midsommarfirande.
Grunden är som tidigare att arrangera 5–6 kulturaktiviteter, vår som höst.

Örkelljunga Riksteaterförening
Föreningen presenterar en verksamhetsplan för 2022 med än så länge tio
planerade arrangemang. Arbetet med att nå ut till kommunens invånare
fortsätter; öppna för alla, för alla smaker och alla åldrar.
De arrangerar föreställningar runt om i kommunen och söker vägar för att
utveckla verksamheten för att tilltala fler och därigenom värva nya
medlemmar. De arbetar aktivt för att hitta samarbetspartners i både
kommun, skola, näringsliv och andra aktörer.

Örkelljunga Biodlarförening
Under pandemin sker inga medlemsmöten men så fort läget förändras
kommer träffarna ske.
Planeringen för året är att hålla nybörjarkurser i biodling och komma i
gång med medlemsmöten. Föreningen samarbetar med kringliggande
föreningar med samma intresse och utbyter kunskap och bjuder in till olika
föreläsningar inom biodling, djur och natur.

Örkelljunga Vävstugeförening
Föreningen presenterar en verksamhetsplan som kommer att tas i bruk när
pandemin tillåter.
Aktiviteterna består av vävning för medlemmar samt lovaktiviteter för
barn över 8 år. De deltar i olika samverkansprojekt med aktörer i
kommunen och vill utöka sin verksamhet för att hitta tillbaka till tiden
innan pandemin och medlemstappet som det medförde.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Örkelljunga Fotoklubb
Föreningen presenterar en verksamhetsplan för 2022 och de har
förhoppningar om att bedriva en normal verksamhet under året.
Bildvisningar, bilddiskussioner, praktiska övningar och utvärdering med
såväl gamla som nya medlemmar. Ökat fokus ligger på utomhusaktiviteter
planerade till olika kulturhistoriskt områden i kommunen, men även någon
mer långväga fotoexkursion planeras.

Örkelljungabygdens Folkdanslag
Föreningen presenterar ett program för 2022. Planerade aktiviteter hoppas
kunna genomföras men beror på restriktioner på grund av pandemin.
Medlemmarna utgör två olika danslag, ett för vuxna med träning
måndagar och ett för personer med funktionsvariation som tränar
torsdagar. De har fem uppvisningar inplanerade under året och gör resor
tillsammans. 8 oktober i år är de inbjudna till Ortsgruppe Neckartailfingen
i Tyskland, den folkdansförening de haft mest utbyte med, de firar 125-
årsjubileum.

Ekets Byggnadsförening UPA
Föreningen planerar aktiviteter för 2022. När restriktionerna väl slopas
väntar kulturaktiviteter i form av bildvisning/föreläsning, tipspromenader
med umgänge, loppmarknad och tjejträffar. Träffpunkten är Ekets
Bygdegård som föreningen även förvaltar. Där har arrangerats
musikkvällar i samarbete med Örkelljunga kommun och Musik i Syd,
förhoppningarna är att det arbetet fortskrider. Alla är välkomna men
merparten av besökarna/medlemmarna är pensionärer.

Örkelljunga Konstförening
Föreningen presenterar ett program med utställningar som kommer att
arrangeras under 2022. Fyra utställningar på våren och fyra på hösten med
blandat utbud.
Utöver utställningsverksamheten anordnar föreningen lovaktiviteter för
barn och unga runtom i byarna kring Örkelljunga. Ett samarbete med
skolorna håller på att tas fram och involverar bild som kombineras med
utställning. Till hösten firar föreningen 40-årsjubileum.

Fagerhults Framtid
Fagerhults Framtid anordnar aktiviteter som riktar sig till medlemmar och
allmänhet. En återkommande aktivitet för de minsta mellan 3 och 9 år är
barngymnastik, två grupper träffas en gång i veckan.
Föreningen presenterar en planering som sträcker sig över hela året.
Aktiviteterna är gratis så att alla ska kunna delta och ha roligt tillsammans.
Allt från midsommarfirande, tipspromenader och lovaktiviteter arrangeras.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Yxenhults Byalag
Föreningen presenterar en verksamhetsplan för 2022 som kan komma att
justeras på grund av beslut på års- och styrelsemöten.
Planeringen består av aktiviteter som familjegympa varje onsdag i februari
och mars, grillkvällar en gång i månaden sommartid och förhoppningsvis
loppmarknad och kulturrundor där skrönor om bygden berättas.

Örkelljunga Hembygdsförening
Föreningen presenterar aktiviteter för verksamhetsåret 2022, ett program
som löper jämt över året. Valborgsfirande, gökotta, Ingeborrarpsdagen,
jakt och fritidsmässa samt aktivitetsdag för kommunens 8-åringar är några
av aktiviteterna.
Föreningen bedriver och främjar hembygdsvård och hembygdsforskning.
De vänder sig till alla och inkluderar alla i sin verksamhetsplanering som
presenteras.

Stugans Kultur- och teaterförening
Föreningen presenterar en planering för 2022 som riktar sig till alla oavsett
ålder. De välkända arrangemangen; ”Sommarunderhållning i Karsatorp”
och ”Väsenvandring i Mörka Skogen” fortsätter. I år hoppas även
”Kulturvandring i Karsatorp” kunna genomföras.
En uppfräschning av de båda torpen planeras under 2022.

Backakören
Föreningen presenterar en verksamhetsplan för 2022. Verksamheten idag
består av körsång för vuxna och konserter ett par tillfällen per år.
Föreningen planerar för nya verksamheter. En barnkör för pojkar och
flickor från 8 år samt ett ”Körcafé” för personer vars modersmål är annat
än svenska. Utöver det planeras verksamheten fortgå som tidigare.

Värsjö Byalag
Föreningen presenterar en verksamhetsplan för 2022. De hoppas kunna
dra i gång ordinarie verksamhet med promenader varje måndag maj-
augusti, boulekvällar varje onsdag juni- september och bordtennis varje
måndag från och med oktober och framåt. De vill också börja bygga det
vindskydd som planeras vid lekplatsen i Värsjö.
Föreningen arrangerar aktiviteter inom kultur, natur, historia och nöje för
allmänheten. De driver Värsjö medborgarhus, lekplatsen och idrottsplatsen
i byn.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att kulturstöd 2022 fördelas enligt nedan;

Förening 2022

Backakören 10 000

Fagerhults Framtid 15 000

Åsljunga Intresseförening 15 000

Värsjö byalag 15 000

Yxenhults Byalag 8 000

Ekets byggnadsförening UPA 15 000

Örkelljunga Hembygdsförening 15 000

Örkelljunga Fotoklubb 4 000

Örkelljunga Konstförening 12 000

Örkelljunga Riksteaterförening 25 000

Örkelljunga Vävstugeförening 5 000

Örkelljungabygdens Folkdanslag 9 000

Film i Örkelljunga 13 000

Örkelljunga Biodlarförening 5 000

Stugans Kultur- och Teaterförening 9 000

Örkelljunga Scoutkår 7 000

Örkelljunga Gospel 3 000

Summa: 185 000

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.

Arne Silfvergren (S), Jonas Borggren (C), Tommy Rosenqvist (SD) och
Stefan Svensson (SD) instämmer i Kristofer Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Kulturstöd 2022 - förslag till fördelning.pdf

____________

Expedieras till:
Berörda föreningar
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Utdragsbestyrkande

KFN §16 KFN.2022.44 828

Utredning gällande anläggande av Discgolfbana

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen
att undersöka intresset för en discgolfbana samt möjlighet till
finansiering, nyttjande av mark och driftkostnader.

Sammanfattning
Förvaltningen har under åren fått in flera förfrågningar om discgolf. De
områden som varit aktuella har rört "gamla tippen" samt område vid
Mammas vik och Hjälsmsjö. Område som nu genomgått en
förundersökning ligger nedanför Forum, bredvid Dalen, ett område med
tunn växtlighet och där planavdelning ur ett planperspektiv anser att en
discgolfbana idag är möjlig.Avstånd till hus ligger inom
säkerhetsavstånd. En discgolfbana hamnar då i närheten av
högstadieskola och övriga idrottsanläggningar, en 9-hålsbana har
kapacitet för 45 personer.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska uppdra till
förvaltningen att undersöka intresset för en discgolfbana samt möjlighet
till finansiering, nyttjande av mark och driftkostnader.

Arne Silfvergren (S), Stefan Svensson (SD) och Jonas Borggren (C)
instämmer i Kristofer Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Utredning DGP Örkelljunga.pdf
Information om Discgolf.pdf

____________
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KFN §17 KFN.2022.17 800

Dispens gällande avbokningar i idrottsanläggningar
med anledning av pandemi

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de lättander som infördes
gällande avgifter för inställda bokningar står fast till den 31 mars
enligt tidigare fattat beslut.

Sammanfattning
På sammanträdet 2022-01-31, § 6 beslutade kultur- och fritidsnämnden
att medge dispens för avbokningsavgift retroaktivt från 1 januari 2022
till och med 31 mars 2022. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten
har tagits bort och därför föreslår förvaltningen att lättnader gällande
avgifter för inställda bokningar ska tas bort med omedelbar verkan.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Kristofer Nennestam (M) yrkar att tidigare fattat beslut står fast
eftersom pandemin fortfarande påverkar samhället och sjukfrånvaron är
fortsatt hög.

____________
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KFN §18 KFN.2022.4 800

Information från förvaltningen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen informerar nämnden om nedanstående:

· Inbjudan studieförbund i maj

· Camping

· Mötesplats Eket

· Hyresavtal Kulturhuset

· Revidering av regelverk för föreningsstöd

· Uppdrag filial Skånes Fagerhult

· Region Skånes kulturpris och kulturpalett 2022

Beslutsunderlag
KSAU § 20 - Revidering av regelverk för föreningsstöd.pdf
Region Skånes kulturpris och kulturpalett 2022.pdf

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §19 KFN.2022.6 800

Övriga frågor

· Kultur- och fritidsnämnden diskuterar kommunens organisation
och ansvarsfördelning mellan nämnder.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2022-02-28
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §20 KFN.2022.9 800

Delegationsärenden - kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälning om
delegationsbeslut under perioden 2022-01-01 -- 2022-01-31 till
handlingarna.

· Beslut om ändrade öppettider för Örkelljunga bibliotek i enlighet
med delegationspunkt E.4 i kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning. Diarienummer KFN.2022.38.

____________
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