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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §1 KFN.2020.28 790

Information från studieförbunden

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Representanter från SISAM (Skånes studieförbund i samverkan) och
Studieförbundet Vuxenskolan informerar nämnden om sin verksamhet i
kommunen.

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §2 KFN.2020.26 042

Internbudget 2020 - kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa internbudget
2020 i enlighet med förvaltningens förslag.

Michael Bengtssson (SD) och Tommy Rosenqvist (SD) deltar inte i
beslutet.

Sammanfattning
Baserat på kommunfullmäktiges beslut avseende budgetramar för
kultur- och fritidsnämnden 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till internbudget för 2020.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Yrkanden
Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Martin Gustafsson (C) instämmer i Kristofer
Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Internbudget KFN 2020.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §3 KFN.2020.25 880

Fördelning av kulturbidrag 2020

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till fördelning av kulturbidrag 2020 med
ändringen att bidrag till IFALL betalas ut när föreningen
inkommer med svar på de frågeställningar som förvaltningen har
efterfrågat.

Martin Gustafsson deltar inte i beslutet gällande fördelning av
kulturbidrag till Skånes Fagerhults Scoutkår på grund av jäv.

Michael Bengtsson (SD) och Tommy Rosenqvist (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.

Regelverk Kulturbidrag
Årligen inbjuds
- samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara
kvalificerad för bidrag
OCH
- uppfyller definitionen som allmänkulturell förening.

Definition av allmänkulturell förening:
Som allmänkulturell förening räknas varje förening som
– verkar för att stimulera till ett rikt och mångfasetterat kulturliv
OCH
– bedriver en verksamhet som riktar sig mot allmänheten
ELLER
– tillvaratar allmänna intressen inom exempelvis kulturminnes- eller
naturvård.

Kulturbidraget fördelas med hänsyn till omfattningen av den
verksamhet som föreningarna riktar till allmänheten samt omfattningen
på verksamhet som främjar kulturell integration eller tillvaratar
allmänkulturella intressen. I beslutet beaktas bland annat geografiska,
kvalitetsmässiga och breddmässiga aspekter samt i vilken mån
föreningen deltar i genomförandet av större, utåtriktade arrangemang i
kommunen. I tilldelningen prioriteras verksamheter som bidrar till ett
mångfacetterat kulturliv samt verksamheter som gynnar barn och
ungdomars kulturaktiviteter.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Bidragets storlek bestäms i förhållande till tillgängligt totalt
bidragsbelopp som fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens
Budgetprocess.

Föreningar som uppfyller kriterier för allmänkulturell förening
2020.
Efter genomgång av föreningsregistret kunde förvaltningen konstatera
att det fanns totalt 24 föreningar som registrerat att de bedrev
verksamhet av ”allmänkulturell art” och därför kunde komma i fråga för
det särskilda aktivitetsstödet till allmänkulturella föreningar.
En förening har lagt ned verksamhet, Det har gått troll i Fagerhult. Två
föreningar har tillkommit, Skånes Fagerhults Scoutkår och Örkelljunga
Scoutkår. Föreningar markerade med rött har trots påminnelser inte tagit
kontakt.

Backakören Örkelljunga Konstförening
Örkelljungabygdens Natur Örkelljunga Vävstugeförening
Örkelljunga Biodlarförening Film i Örkelljunga
Örkelljunga Riksteaterförening Örkelljunga Fotoklubb
Ekets Byggnadsförening Ekets Framtid
Stugans Kultur- och Teaterförening Harbäckshults Byaförening
IFALL – integration för alla Värsjö Byalag
Örkelljungabygdens Folkdanslag Åsljunga Intresseförening
Örkelljunga Hembygdsförening Fagerhults Framtid
Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening Yxenhults byalag
Örkelljunga Dragspelsgille Örkelljunga Gospel
Örkelljunga Scoutkår Skånes Fagerhults Scoutkår

Fördelning av kulturbidrag 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in till dialog och tagit emot
information via mail med dessa frågeställningar:

· Vilka aktiviteter har föreningen tänkt rikta mot allmänheten
2020?

· Planerar föreningen att delta i kommunalt utåtriktat
arrangemang? Ange vilka.

· Planerar föreningen aktivitet speciellt riktad till barn och unga?
Ange vilka.

· Ser föreningen möjligheter till utvecklad verksamhet 2020, i så
fall på vilket sätt?

· Ser föreningen utmaningar inför verksamheten 2020, i så fall
vilka?
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår att 200 000 kronor fördelas enligt följande:

Backakören bedriver körverksamhet. Kören träffas en gång per vecka i
Vita villan, till hösten 2020 saknas lokal. Backakören har cirka 35
medlemmar. Kören planerar vår- samt julkonsert, ev. musikcafé samt
medverkan på Nationaldagen 2020. Det finns tankar om barn/familjekör
och samarbete med övriga föreningar. Integration är en viktig del,
”körskola” planeras, den gav 2019 nya medlemmar.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 8 000
kronor.

Örkelljungabygdens Natur bedriver en bred verksamhet med fokus på
miljö och naturvård och har drygt 300 medlemmar. Föreningen deltar i
arrangemang som är kopplade till Stensåns Vattenråd, Ö-a kommuns
naturvårdsgrupp och kommunens Pinnågrupp. Föreningen anordnar
exkursioner och föreläsningar. Föreningen ger även ut tidningen Alcedo.
Föreningen har sedan mycket lång tid tagit på sig att varje vår anordna
en guidad naturvandring för Örkelljungas 4:e klassare i form av en
rundvandring i 3-4 grupper vid Lärkesholmssjön; en uppskattad gökotta.
Föreningen sitter med i kommunens naturvårdsgrupp och delar ut ett
naturvårdspris. Utmaningar är att föryngra föreningen, men man har
också trogna eldsjälar.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Örkelljunga Biodlarförening har en växande verksamhet och märker
ett större intresse för biodling och har cirka 40 medlemmar. Föreningen
bedriver nybörjarkurser varje höst i samarbete med Vuxenskolan samt
en föreläsarverksamhet. Allmänheten välkomna till sommarmöte
hemma hos biodlare och föreningen har besökt skola för att berätta om
biodling. Man har även samarbete med andra närliggande
biodlarföreningar.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 3 000
kronor.

Örkelljunga Riksteaterförening arrangerar teaterföreställningar i
FORUM Örkelljunga samt anordnar teaterresor med ca170 medlemmar
i föreningen. Utmaningarna är nyrekrytering till styrelsen,
åldersstrukturen i föreningen, ekonomi v. kvalitet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Föreställningar kostar från 20 000 och uppåt, ingen föreställning går
med vinst. ÖRT ska samma prisnivå som andra större teaterföreningar
och lokalen rymmer mindre antal åskådare än t ex stadsteatrar. Policyn
är att allt överskott går till föreställningar. Våren innehåller fem
föreställningar varav två är gratisföreställningar för barn där ett är ett
samarbete med ABF. Föreningen söker arrangemangsbidrag från
kommunen samt från Riksteatern.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 25 000
kronor.

Ekets Byggnadsförening bedriver verksamhet i Ekets Bygdegård.
Bland aktiviteterna märks tipspromenader, tjejträffar, föreläsningar,
loppmarknad, höstmarknad. Under 2020 kommer man fortsätta med ett
brett program.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Stugans Kultur- och Teaterförening startade upp sin verksamhet
2016. Föreningens mål är att utveckla verksamhet inom teater, konst och
andra kulturella aktiviteter. För barn och unga planeras
Väsenvandringen i Mörka skogen och Midsommardagen – En touch av
midsommar från förr. Nytt för 2020 är Prova på teater och Gökotta.
Material tas fram för att kunna arrangera guidade visningar i Karsatorp.
Tanken är att erbjuda ett koncept med kulturhistoria, visning av torpen
samt berättelser och skådespeleri kring några av de som levt och verkat i
byn under 1900-talet. En idé finns om att samarbeta med Sönder-Össjö
bygdegård.

Föreningen har cirka 80 medlemmar.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 9 000
kronor.

IFALL – integration för alla bedriver verksamhet inom flera olika
kulturella områden med ambition att främja integration och möten
mellan människor. Föreningen arrangerar språkcafé samt
idrottsaktiviteter. Föreningen bedriver internationella projekt med
utbytesprogram och volontärsverksamhet.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 6 000
kronor.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Örkelljungabygdens Folkdanslag bedriver dansverksamhet med
utgångspunkt från sin lokal i f.d. Scalabiografen. Man bedriver
dansverksamhet för vuxna och funktionshindrade, men kommer troligen
att medverka i en aktivitetsdag på Mårdenskolan och Bokelundaskolan
som man hoppas kan ge fler unga intresserade. Föreningen har cirka 100
medlemmar. Föreningen medverkar vid Örkelljungadagarna,
Nationaldagen samt har uppvisningar i kommunen på midsommarafton.
Föreningen har även ett visst internationellt utbyte.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 8 000
kronor.

Örkelljunga Hembygdsförening driver Ingeborrarps Friluftsmuseum
som består av ett flertal museum, gårdsbutik och värdshus och är
kommunens största besöksmål. Föreningen har årligen ett stort antal
arrangemang som lockar stora skaror besökare.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening bedriver sin verksamhet från
fastigheten i Össjö som även inkluderar en vattensåg. Inför 2020
planeras flera aktiviteter, i syfte att skapa sammanhållning och
gemenskap, smådjursmarknad, bakluckeloppis, byafest, skördedag,
kransbindning, berättaraftnar samt tjejkväll. Föreningen arbetar för att
bredda innehållet så att de ska rikta sig mer mot barn och unga.
Exempelvis användes gamla skolan där man gjorde en föreställning om
hur livet i skolan var när den en gång var i bruk. Här fanns även
halmhoppning, prova på lekar från förr osv. Målet är att bygdegården
ska vara en naturlig mötesplats. Utmaningar är att hitta
styrelseledamöter som vill driva föreningen, även ekonomiska
utmaningar då fastigheten är i föreningens ägo. Det finns även ambition
att få igång vattensågen.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Örkelljunga Dragspelsgille uppträder årligen på olika arrangemang.
Man träffas en gång per vecka, ett tiotal personer som är aktiva just nu.
Föreningen vill gärna delta på fler arrangemang som kommunen
anordnar.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 4 000
kronor.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Örkelljunga Konstförening anordnar sju till åtta utställningar varje år,
framför allt i Bringeussalen på Örkelljunga Kulturhus. Föreningen köper
också in konst och lottar ut till medlemmar, samt deltar i flera olika
arrangemang i kommunen. Föreningen deltar i att arrangera
lovaktiviteter på skolloven.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 11 000
kronor.

Örkelljunga Vävstugeförening bedriver vävning med utgångspunkt
från sina lokaler i Örkelljunga. Föreningen deltar i de arrangemang som
hembygdsföreningen har på Ingeborrarp. Vi väver vid två vävstolar och
låter besökare prova på (om de vill).
Föreningen deltar gärna om kommunen har aktivitet och bjuder in
skolbarn
från 8 år att komma och väva under februari- och höstlovet. Planer finns
på ett "öppet hus" för att sprida kunskap om verksamheten. En utmaning
är att få fler att engagera sig ideellt.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 5 000
kronor.

Film i Örkelljunga startade upp sin verksamhet 2016. Föreningen har
all sin verksamhet i FORUM Örkelljunga och är en av kommunens
största föreningar med drygt 350 medlemmar. Under våren visas 11
filmer varav 3 barnfilmer. Program för hösten fastställs i augusti, men
kommer med stor sannolikhet innefatta ca 10-12 filmer varav minst 3
barnfilmer.
Föreningen deltar under februarilovet med 2 barnfilmer och under
höstlovsveckan med 2 barnfilmer. Dessutom visas ytterligare 1 barnfilm
varje termin. Kulturdag planeras till hösten med Örkelljunga
Riksteaterförening och Örkelljunga konstförening. Utmaningar finns att
engagera tillräckligt med frivilliga medhjälpare under filmvisningarna.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Örkelljunga Fotoklubb bedriver interna möten, fotograferar
tillsammans samt deltar i vissa externa arrangemang samt anordnar
föreläsningar för sina medlemmar. Föreningen har cirka 20 medlemmar.
Man har nära samarbete med närliggande fotoklubbar. Utställning
visades på Örkelljunga träffas.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 3 000
kronor.

Ekets Framtid har som mål att vara en intresseförening och verka för
en positiv utveckling av samhället. Ekets framtid bidrar till skötsel av
ytor i samhället och till att utveckla byn med inköp av t ex lekredskap.
Föreningen agerar bollplank vid bygge av aktivitetsyta.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 3 000
kronor.

Harbäckshults Byaförening har i dagsläget julmarknaden tillsammans
med Palms Blommor som riktar sig mot allmänheten. Föreningen har
cirka 50 hushåll som är medlemmar.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 3 000
kronor.

Värsjö Byalag har ett omfattande program under hela året. I samarbete
med Örkelljunga kommun tar man emot konsert från Musikriket. Man
anordnar bland annat byavandringar, grillkvällar, hundaktiviteter och
båtturer. Föreningen äger och ansvarar för Värsjö medborgarhus och
diskuterar olika möjligheter att utveckla lekplatsområdet och
Sorkavallen. Föreningen deltar i projektet ”Skånelinjen – nya
berättelser” som drivs av Skånes Hembygdsförbund och Regionmuseet
Kristianstad. Där vill man få fram och bidraga med gömd eller glömd
information om händelser och hur livet var i vårt område under andra
världskriget.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Åsljunga Intresseförening planerar inför 2020 att ha bakluckeloppis,
fotbollskvällar med grillning. Samkväm med underhållning bedrivs
tillsammans med ELM och pannkakslunch mm tillsammans med
Åsljunga småkyrka. Varannan vecka bedrivs en tjejkväll med pyssel och
hantverk. Badplatsen bedrivs i föreningens regi och det tar mycket av de
ekonomiska resurserna.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Fagerhults Framtid bedriver en verksamhet med syfte att utveckla
Skånes Fagerhult som samhälle. Bland föreningens arrangemang märks
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

nationaldagsfirande, byavandringar och spökvandring. Föreningen har
cirka 200 medlemmar. Utmaningar är att få in medlemsavgifter och flera
frivilliga.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 9 000
kronor.

Yxenhults byalag använder delvis den gamla skolan som lokal. Målet
är att värna om gemenskap och generationsöverskridande utbyte och
aktiviteter riktas till en bred åldersgrupp. Föreningen arrangerar
grillkvällar på lekplatsen i Yxenhult, julgransplundring, familjegympa,
Luciatåg och egen julgransresning. Målet är att planera och genomföra
aktiviteter i byn, årets kalendarium är inte helt klart. En utmaning är att
ork och tid att anordna och genomföra olika projekt behöver finnas.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 6 000
kronor.

Örkelljunga Gospel har funnits sedan 2010 i studiecirkelform, men är
sedan 2019 en ideell förening. Använder lokal i kyrkan gratis, de är med
och uppträder vid gudstjänster. Har samarbete med Backarollerna,
gospelkör i Ängelholm. Kören träffas en gång per vecka med 16
medlemmar med ambition att bli 25 stycken. Kören firar 20-års
jubileum i oktober och planerar en jubileums-och välgörenhetskonsert.
Eventuellt överskott från konserter går till välgörande ändamål,
medlemmarna står själva för utgifter utöver medlemsavgiftena. Sensus
ger bidrag för nothäften. Kören var med på Örkelljunga träffas och vill
ställa upp på kommunens evenemang i mån av tid.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 3 000
kronor.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Yrkanden
Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag med tillägget att bidraget till IFALL betalas ut när
föreningen inkommer med svar på de frågeställningar som förvaltningen
har efterfrågat. Arne Silfvergren (S) och Martin Gustafsson (C)
instämmer i Kristoffer Nennestams yrkande.

Michael Bengtsson (SD) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag med ändringen att föreningen IFALL inte beviljas
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

bidrag samt att de 6 000 kronorna flyttas till medel till nämndens
förfogande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att flertalet
ledamöter bifaller Kristofer Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Kulturbidrag fördelning 2020.pdf

____________

Expedieras till:
Berörda föreningar
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §4 KFN.2020.10 805

Ansökan om partnerskapsbidrag - Skånes Fagerhults
Scoutkår

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Skånes Fagerhults
Scoutkår ett partnerskapsbidrag på 8 486 kronor.

Martin Gustafsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.

Sammanfattning
Skånes Fagerhults Scoutkår har sin verksamhet i Blå huset i Skånes
Fagerhult. Föreningen behöver renovera läcka i scentaket och äskar
medel till material, arbetet utförs av föreningen. Taket behöver lagas
inför valborgsfirande.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Arne Silfvergren (S) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Michael Bengtsson (SD), Tommy Brorsson
(saknas) och Kristofer Nennestam (M) yrkar bifall till Arne Silfvergrens
yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan om partnerskapsbidrag - Skånes Fagerhults Scoutkår.pdf

____________

Expedieras till:
Skånes Fagerhults Scoutkår
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §5 KFN.2020.24 805

Ansökan om investeringsbidrag - SMK Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela SMK Örkelljunga
ett investeringsbidrag på 54 562 kronor som betalas ut under
förutsättning att bygglov beviljas.

Sammanfattning
SMK Örkelljunga satsar på utbyggnad av anläggningen i Skönna.
Bidrag har beviljats medel från Gripen 250 000 kr samt Skåneidrotten
160 000 kr. Klubben ansöker om medel för anpassning av klubbstugan
med en ramp och en tillbyggnad till förartornet.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Nämnden inleder överläggningen av ärendet med att konstatera att
föreningen gör ett förtjänstfullt arbete med att söka externa bidrag.

Yrkanden
Michael Bengtsson (SD) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag. Kristofer Nennestam (M) och Arne Silfvergren
(S) instämmer i Michael Bengtssons yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - SMK Örkelljunga.pdf
Ansökan om investeringsbidrag - SMK Örkelljunga bilaga 1.pdf
Offert SMK Örkelljunga bilaga 2.pdf

____________

Expedieras till:
SMK Örkelljunga
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §6 KFN.2019.20 889

Meröppet

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära att
investeringsmedel 550 tkr gällande Meröppet 2019 ombudgeteras
till 2020 i samband med tilläggsbudget 1 2020.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behöver begära att investeringsmedel
gällande Meröppet på 550 tkr, som var planerat till 2019, ombudgeteras
till 2020 i samband med tilläggsbudget 1 2020.

Beslutsunderlag
KF § 122- Tilläggsbudget 2 för 2019 - Meröppet på biblioteket i
Örkelljunga.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichefen
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §7 KFN.2019.47 800

Rapportering arbetsmiljö 2019

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
I enlighet med gällande rutin ska kultur- och fritidschefen redovisa
läget inom arbetsmiljöarbetet två gånger årligen.

Kultur- och fritidschefen redogör i ärendet.

Beslutsunderlag
Uppföljning SAM 2019.pdf

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §8 KFN.2020.4

Information från förvaltningschefen

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Kultur- och fritidschef Caroline Arvill informerar nämnden om
nedanstående ärenden;

§ Ny rutin gällande ekonomisk uppföljning

§ Regional kulturplan

§ Bordtennis

§ Upphandling friskvårdsanläggning

Beslutsunderlag
Förändring av ekonomisk uppföljning KS i Örkelljunga ver 2.pdf

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §9 KFN.2020.5 800

Rapportering av beslut från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndes 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 § 208 - Månadsuppföljning

§ KF § 114 - Utdebitering 2020 för Örkelljunga kommun

§ KF § 115 - Förslag till Budget 2020 och Ekonomisk
Flerårsplan (EFP) 2021-2022 för Örkelljunga kommun

§ KF § 122- Tilläggsbudget 2 för 2019 - Meröppet på
biblioteket i Örkelljunga

§ KF § 123 - Mål 2020 för Örkelljunga kommun

§ KS § 2 - Månadsuppföljning

§ KSAU § 6 - Förfrågan - Etablering av MTB-arena inom
Örkelljunga tätort

Beslutsunderlag
KS § 208 - Månadsuppföljning.pdf
KF § 114 - Utdebitering 2020 för Örkelljunga kommun.pdf
KF § 115 - Förslag till Budget 2020 och Ekonomisk Flerårsplan (EFP)
2021-2022 för Örkelljunga kommun.pdf
KF § 122- Tilläggsbudget 2 för 2019 - Meröppet på biblioteket i
Örkelljunga.pdf
KF § 123 - Mål 2020 för Örkelljunga kommun.pdf
KS § 2 - Månadsuppföljning.pdf

19(23)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-10
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 6 - Förfrågan - Etablering av MTB-arena inom Örkelljunga
tätort.pdf

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §10 KFN.2020.7 800

Övriga frågor

Arne Silfvergren (S) ställer fråga om motionsslinga i Skånes Fagerhult.
Ordförande Martin Gustafsson besvarar frågan.

Stefan Svensson (SD) ställer fråga om Junexvallen. Kultur- och
fritidschefen besvarar frågan.

Kristofer Nennestam ställer fråga om drillverksamheten. Kultur- och
fritidschefen besvarar frågan.

Michael Bengtsson (SD) ställer fråga om förvaltningen är involverad i
projektet i Wallins skog. Kultur- och fritidschefen besvarar frågan.

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §11 KFN.2020.6 800

Kurser och konferenser

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Martin Gustafsson,
Michael Bengtsson och Arne Silfvergren deltar i konferensen.

§ Delregionala kulturpolitiska överläggningar 2020, Region
Skåne, 28 februari, kl. 09.00-12.00, Helsingborg.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Arne Silfvergren (S) yrkar att få delta i konferensen.

Martin Gustafsson (C) föreslår att nämnden skickar tre deltagare,
ordföranden, Michael Bengtsson och Arne Silfvergren. Nämnden
godkänner Martin Gustafssons förslag.

Beslutsunderlag
Inbjudan till delregionala kulturpolitiska överläggningar 2020.pdf

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §12 KFN.2020.8 800

Delegationsärenden

Kultur- och fritidsnämndes beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2019-12-01--2020-01-31 till
handlingarna.

§ Beslut om utbetalning av stimulansbidrag för lovaktiviteter.

§ Beslut om tecknande av avtal med RF-SISU Skåne gällande
projekt Senior Sports School.

§ Beslut om tecknande av avtal med RF-SISU Skåne gällande
samverkan 2020.

§ Beslut om tecknande av avtal gällande catering i FORUM
Örkelljunga.

§ Beslut om att bevilja ansökan om arrangemangsbidrag.

§ Beslut om avsteg från fastställda taxor gällande hallhyra.

____________
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