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KFN §62   KFN.2022.1  800  
 

Godkännande av dagordning  

 

Den utsända dagordningen kompletteras med att ärende om 

nämndsorganisation 2023-2026 tas upp som § 74. 

 
____________ 
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KFN §63   KFN.2022.106  800  
 

Delårsrapport 2022 - kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

förslag till delårsrapport per 2022-08-31. 
 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport per 2022-08-31.

  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2022 - kultur- fritidsnämnden.pdf  

 

____________ 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-19  
Kultur- och fritidsnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KFN §64   KFN.2022.7     
 

Uppföljning föreningsstöd 2022  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar en lägesrapport gällande budgeten för 

föreningsstöden. 

 

Kvarvarande medel föreningsstöd 2022: 

 

Stöd till fastighet och tomtmark 

Beviljat: 89 164 

Kvarvarande: 60 836 

Utbetalt: 0 

 

Stöd till anläggning och verksamhet 

Beviljat: 51 038 

Kvarvarande: 148 962 

Utbetalt: 0 

 

Lokal- och driftstöd 

Beviljat: 670 978 

Kvarvarande: -7 978 

Utbetalt: 591 155 

 

Kulturstöd 

Beviljat: 185 000 

Kvarvarande:  15 000 

Utbetalt: 185 000 

 

Kartstöd 

Beviljat: 40 000 

Kvarvarande: 0 

Utbetalt: 40 000 
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Aktivitetsstöd 

Beviljat: 167 625 

Kvarvarande: 12 290 

Utbetalt: 322 710 

 

Arrangemangsstöd 

Beviljat: 21 450 

Kvarvarande: 28 550 

Utbetalt: 11 450 

 

Studieförbundsstöd 

Beviljat: 300 000 

Kvarvarande: 0 

Utbetalt: 240 024 

 

____________ 
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KFN §65   KFN.2022.117  805  
 

Ansökan om arrangemangsstöd - välgörenhetskonsert - 
Örkelljunga Gospel  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Örkelljunga Gospel 

ett arrangemangsstöd på 3 200 kronor.  

 

Stefan Svensson (SD) och Tommy Rosenqvist (SD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för yrkande om förluststöd. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga Gospel ansöker om arrangemangsstöd på 8 200 kronor för 

att arrangera en välgörenhetskonsert. 

 

En välgörenhetskonsert med Örkelljunga Gospel tillsammans med 

Barkarollerna och tre musiker från nordvästra Skåne. En insamling till 

förmån för Barn i alla länder (BIAL). BIAL vill att barn ska få lära 

känna och bli delaktiga i kristen mission och att barns rättigheter enligt 

FN:s barnkonvention efterlevs. 

  

Konserten kommer att äga rum i Örkelljunga kyrka den 1 oktober 

mellan klockan 18.00 och 19.30. Den är öppen för allmänheten och 

kollekten går oavkortat till BIAL. 

 

Gage till 3 musiker från Ängelholm och Helsingborg utgår med 8 200 

kronor vilket ger ett underskott på 8 200 kronor. Von Reiserska 

Stiftelsen har beviljat medel på 5 000 kronor vilket förser körer och 

musiker med mat under dagens övning och resterande läggs till 

insamlingen.  

 

Föreningen söker sponsorer till förmån för insamlingen. Skulle inte 

stödet beviljas tar föreningen medel ur egen kassa samt en del av 

sponsorintäkterna. 

 

Förvaltningen anser att intäkterna från von Reiserska Stiftelsena i första 

hand bör täcka de evenemangsspecifika kostnader som redovisas i 

kalkylen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden tilldelar föreningen 

ett arrangemangsstöd på 3 200 kronor. 
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Konsekvenser för barn: 

Barn och unga i Örkelljunga kommun påverkas inte direkt av beslutet. 

Beviljas stöd påverkas barn och unga positivt. 

 

Ekonomiska konsekvenser: 

Inom stödet finns tillräckliga medel. 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering: 

Beslut bedöms inte ha påverkan på diskriminering. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Kristofer Nennestam (M), Jonas Borggren (C) och Arne Silfvergren (S) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Stefan Svensson (SD) yrkar att ansökan beviljas som ett förluststöd om 

maximalt 3 200 kronor. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, och ställer dessa mot 

varandra. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om arrangemangsstöd - välgörenhetskonsert - Örkelljunga 

Gospel.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Örkelljunga Gospel
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KFN §66   KFN.2022.115  805  
 

Ansökan om arrangemangsstöd - Papa Piders - PRO 
Örkelljunga  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja PRO Örkelljunga 

ett förluststöd på maximalt 7 500 kronor. Stödet beräknas efter 

faktisk förlust och betalas ut efter inlämnad redovisning.   

 

 

Sammanfattning 

PRO Örkelljunga ansöker om arrangemangsstöd för att kunna arrangera 

en spelning med Papa Piders i Sparbanken Boken Blackbox. 

 

Spelningen kommer att äga rum den 26 november mellan klockan 18.00 

och 19.30. Den är öppen för allmänheten och entréavgifter utgår för att 

locka fler, besökare kan köpa ett program vilket oavkortat går till att 

täcka underskottet.  

 

Arrangören har hittat sponsorer i Coop, Bengt i Örkelljunga, EMC, 

Länsförsäkringar, Åsbo Hus AB och Örkelljunga Företagsförening, 

deras samlade sponsring uppgår till 7 500 kronor. Sökandet efter 

sponsorer fortsätter. 

 

Evenemangsspecifika kostnader utgår med 15 000 kronor, 

lokalkostnader och hyra av utrustning 2 500 kronor samt gage på 

12 500 kronor vilket ger ett underskott på 7 500 kronor. 

 

Föreningen beviljades ett arrangemangsstöd i juni men i väntan på 

besked om beviljat stöd bokade bandet annan spelning och 

arrangemanget stoppades.   

 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar PRO Örkelljunga ett 

förluststöd på maximalt 7 500 kronor.  

 

Konsekvenser för barn: 

Beslut förväntas inte påverka barn och unga. 

 

Ekonomiska konsekvenser: 

Inom stödet finns tillräckliga medel. 
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Konsekvenser med anledning av diskriminering: 

Beslut bedöms inte ha påverkan på diskriminering. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Kristofer Nennestam (M), Jonas Borggren (C) och Arne Silfvergren (S) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

  

Beslutsunderlag 

Ansökan om arrangemangsstöd - Papa Piders - PRO Örkelljunga.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

PRO Örkelljunga 
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KFN §67   KFN.2022.123  805  
 

Ansökan om arrangemangsstöd - Povels Naturbarn - 
Örkelljunga Riksteaterförening  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Örkelljunga 

Riksteaterförening ett förluststöd på maximalt 10 000 kronor. 

Stödet beräknas efter faktisk förlust och betalas ut efter inlämnad 

redovisning. 

 

 

Sammanfattning 

Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd för att 

kunna arrangera en spelning med Povels Naturbarn. Två av de mest 

självklara Povelkännarna är dottern Lotta Ramel och sonen Mikael 

Ramel. 

 

Föreställningen kommer att visas i Forum, Sparbanken Boken Blackbox 

och locka ungefär 40 besökare. Entréavgifter förväntas uppgå till 6 000 

kronor. Ytterligare stöd på 2 000 kronor har sökts från Riksteatern, men 

besked om medel har ännu inte meddelats.  

 

Evenemangsspecifika kostnader utgår med 28 000 kronor vilket ger ett 

underskott på 20 000 kronor. Örkelljunga Riksteaterförening ansöker 

om 10 000 kronor från kommunen för att täcka underskottet, eventuellt 

resterande underskott hanteras av föreningen. 

 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar Örkelljunga 

Riksteaterförening ett förluststöd på maximalt 7 000 kronor. Stödet 

beräknas efter faktisk förlust och betalas ut efter inlämnad redovisning.  

 

Konsekvenser för barn: 

Beslutet kommer att påverka barn och ungas möjligheter att ta del av 

föreningens gratisevenemang. Örkelljunga riksteaterförening har som 

policy att anordna evenemang gratis för barn och unga. Tilldelas inte 

stödet har föreningen inte samma möjlighet att anordna dessa. 

 

Ekonomiska konsekvenser: 

Inom stödet finns tillräckliga medel. 
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Konsekvenser med anledning av diskriminering: 

Beslut bedöms inte ha påverkan på diskriminering. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Kristofer Nennestam (M) yrkar att Örkelljunga Riksteaterförening ska 

beviljas ett förluststöd på maximalt 10 000 kronor, och att stödet ska 

beräknas efter faktisk förlust och betalas ut efter inlämnad redovisning. 

 

Arne Silfvergren (S) och Jonas Borggren (C) instämmer i yrkandet från 

Kristofer Nennestam (M). 

 

Beslutgång 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från 

Kristofer Nennestam (M). 

  

Beslutsunderlag 

Ansökan om arrangemangsstöd - Povels Naturbarn - Örkelljunga 

Riksteaterförening.pdf 

____________ 
 
Expedieras till: 

Örkelljunga Riksteaterförening 
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KFN §68   KFN.2022.122  809  
 

Initiativ från Moderaterna - ledare i föreningslivet  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla initiativet, genom 

att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att: 

1. Utreda behovet av stöd angående ledare och funktionärer på 

lång sikt via enkät hos samtliga föreningar. 

2. Skapa en arbetsgrupp med målet att hitta vägar för att öka 

möjligheterna för ungdomar att få utbildning som ledare via 

SISU eller skåneidrotten då med utbildning lokalt i 

Örkelljunga. 

3. Skapa möjligheter för förvaltningen att arvodera unga ledare 

15–23 år för sitt arbete i föreningarna. 

 

 

Sammanfattning 

Moderaterna Örkelljunga har lämnat in ett initiativ enligt nedan; 

 

"Efter att ha träffat ett antal föreningar under våren kan vi konstatera att 

våra föreningar har stora utmaningar med rekrytering av ledare samt 

funktionärer till styrelse och arbetsgrupper.  

 

Moderaterna vill med detta initiativ lyfta frågan och ge förvaltningen 

uppdraget att undersöka frågorna djupare genom dialog med 

föreningarna för att se vilket behov föreningarna ser och vad 

föreningarna har för specifika önskemål att få hjälp med.  

 

Ett antal föreningar utryckte en stark oro för att ej kunna bedriva 

verksamheten vidare om några år då många eldsjälar är äldre och det 

tyvärr ej fyller på med yngre förmågor. 

  

Det finns olika aktiviteter i kommunen som behöver arbetas hårdare 

med då tex unga ledare som finns på Beringskolan med ett antal 

ungdomar som får hjälpa till att leda andra elever i idrott. Tyvärr så går 

dessa elever ut årsklass 6 och börjar på Kungsskolan där denna 

verksamhet ej fortsätter. Här finns garanterat möjligheter att samverka 

och skapa yngre ledare som kan hjälpa till i sina föreningar.  

 

Moderaterna Örkelljunga vill att förvaltningen 
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1 Utreder behovet av stöd angående ledare och funktionärer på lång sikt 

via enkät hos samtliga föreningar. 

2 Skapa en arbetsgrupp med målet att hitta vägar för att öka 

möjligheterna för ungdomar att få utbildning som ledare via SISU 

eller skåneidrotten då med utbildning lokalt i Örkelljunga. 

3 Skapa möjligheter för förvaltningen att arvodera unga ledare 15–23 år 

för sitt arbete i föreningarna." 

 

Nämndens behandling 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar initiativet och de frågeställningar 

som väcks i initiativet. Nämnden bifaller initiativet. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från Moderaterna - ledare i föreningslivet.pdf 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kristofer Nennestam, Moderaterna (för kännedom) 

Tillförordnad förvaltningschef (för åtgärd)
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KFN §69   KLK.2022.234  805  
 

Ansökan om förhöjt årligt bidrag åt Örkelljunga 
hembygdsförening from år 2023  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det ska tas fram ett 

reviderat yttrande, där det framgår att kultur- och fritidsnämnden 

anser att stödet till Örkelljunga Hembygdsförening framöver ska 

hanteras av kultur- och fritidsnämnden, i stället för av 

kommunstyrelsen.  

 

Uppdrag lämnas till tillförordnade förvaltningschefen att utarbeta 

ett reviderade yttrandet. Yttrandet ska godkännas av ordförande 

innan det överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

Sammanfattning 

Styrelsen för Örkelljunga Hembygdsförening ansöker i skrivelse 

daterad 2022-07-28 om 500 000 kronor i bidrag från Örkelljunga 

kommun för år 2023.  

 

Bidraget för 2022 uppgår till 100 000 kronor, enligt beslut av 

kommunstyrelsen 2022-02-02 § 19. Örkelljunga Hembygdsförening 

motiverar det höjda beloppet med att föreningen framöver inte kommer 

att kunna räkna med samma intäkter från stiftelser som tidigare.  
 

För att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet med 

Ingeborrarps friluftsmuseum, ansöks om ett högre bidrag från 

Örkelljunga kommun. 
 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-08-17, § 195 

beslutas att ansökan ska överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 
 

Tillförordnad kultur- och fritidschef har tagit fram ett yttrande med 

beskrivning av ärendet och bakgrunden till kommunens stöd till 

föreningen. 

 

Nämndens behandling 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet. Nämndens uppfattning 

är att stödet framöver ska hanteras av kultur- och fritidsnämnden, i 
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stället för av kommunstyrelsen. Nämnden vill att det tas fram en 

reviderat yttrande, där nämndens uppfattning framgår. Det reviderade 

yttrandet ska godkännas av ordförande innan det överlämnas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
  

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-08-17 - KSAU § 195 

Ansökan om förhöjt årligt bidrag åt Örkelljunga hembygdsförening 

from år 2023.pdf 

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden kring ansökan om förhöjt 

årligt bidrag åt Örkelljunga hembygdsförening från år 2023 - 

förslag.pdf 

Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag Örkelljunga 

Hembygdsförening.pdf 

Sammanträdesprotokoll KF 1995.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-19  
Kultur- och fritidsnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KFN §70   KFN.2022.4  800  
 

Information från förvaltningen  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om nedanstående: 

 

• Örkelljunga Volleybollklubb 40 år 

• Kulturhuset 40 år 

• Kundtjänst 

• Valet 2022 

• Julbord 2022 

  

____________ 
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KFN §71   KFN.2022.6  800  
 

Övriga frågor  

 

Som svar på en fråga från Stefan Svensson (SD), informeras om att 

Sara Olsson är tillförordnad förvaltningschef i upp till sex månader. 

 

Det informeras om att undersökningen om disc-golf pågår. 

 

Kristofer Nennestam (M) efterfrågar statistik om beläggningen i 

hallarna. Frågan noteras och tas med till kommande sammanträde. 

 

Som svar på en fråga från Arne Silfvergren (S), lämnar tillförordnade 

förvaltningschefen en lägesrapport om campingen. 

 
____________ 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-19  
Kultur- och fritidsnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KFN §72   KFN.2022.8  800  
 

Rapportering av beslut från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt nämnder  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnder som 

berör kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande rutin redovisas på 

nämndens sammanträde. 
 

Följande ärenden har redovisats på sammanträdet; 

• KSAU § 197 - Nämndsorganisationen 2023-2026 

  

Beslutsunderlag 

KSAU § 197 - Nämndsorganisationen 2023-2026.pdf  

 

____________ 
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KFN §73   KFN.2022.9  800  
 

Delegationsärenden - kultur- och fritidsnämnden  
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om 

delegationsbeslut under perioden 2022-08-01 -- 2022-08-31 till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut under perioden 2022-08-01 -- 2022-08-31. 

 

1. Beslut om ändrad attesträtt i samband med personalförändring, i 

enlighet med delegationspunkt C.1 i kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning fastställd 2021-12-06, § 139. Diarienummer 

KFN.2022.126. 

 

____________ 



 

Sammanträdesprotokoll 2022-09-19  
Kultur- och fritidsnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
KFN §74   KLK.2022.192     
 

Nämndsorganisationen 2023-2026  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-07 § 197 att ärendet 

om eventuell sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt 

kultur- och fritidsnämnden, ska skickas till kultur- och fritidsnämnden 

samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet ska återkomma 

till kommunstyrelsens arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19. 

 

Ordförande redovisar att ärendet ska tas upp till behandling vid 

sammanträdet 2022-10-10. Till detta sammanträde ska det finnas ett 

underlag från förvaltningen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden för diskussioner kring ärendets behandling.  

 

____________ 
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