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1 Verksamhetsberättelse Delårsrapport 2022 

Viktiga händelser under året  
Invigning av aktivitetsområde Svennegårds park i Eket skedde under maj 
månad. Statistik på beläggning i hallar visar ökning, elevantal på Kulturskola 
samt besökare på evenemang visar höga siffror. Lån på huvudbibliotek och 
från biblioteksbil ökar. Nytt bokningssystem är inköpt och är under 
implementering. 

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  
Genom nyinvesteringar på camping och Junexvallen beräknas internhyra öka 
med ca 500 tkr, detta ryms inte i nuvarande budget. Investeringar behövs för 
att uppdatera RFID-tekniken i utlåningsautomaterna på biblioteken, vilket 
beräknas kosta 100 tkr. Implementering av nytt boknings- och bidragssystem 
sker i två omgångar; bokningsdelen vt 2023 och bidragsdelen ht 2023. 
Konstarkivet kommer att föras över till Mediaflow, ett mer användarvänligt 
bilddataprogram. Kommunkarta i egen produktion kommer att presenteras i 
samarbete med kommunens kartingenjörer.  
 
Kulturskolan har beviljats medel hos Kulturrådet 2022/2023 (364 tkr) vilket 
ger möjlighet att fortsätta projektet ”Tvåornas kör” samt göra en satsning på 
cello och stråkensembler. Skol-och folkbiblioteken har genom extern 
finansiering (260 tkr) påbörjat ett läsfrämjandeprojekt med start i augusti 2022 
samt en fortsättning på projektet Bokstart (90 tkr). 
  
Discgolf är en aktuell fråga där finansiering är oklar. Anrop av SKR:s avtal 
kring redskap i hallarna kan undersökas. Aktivitetsbox i hallar och vid 
aktivitetsytor för utkvittering av fritidsredskap kan undersökas. Ny plats för 
Graffiti-vägg kan undersökas.  
 
Föreningslivet behöver utvecklas och stöpas om utifrån nya förutsättningar. 
Skolidrott, dvs genom skolidrottsförbundet, kan vara möjligheten till ökad 
fysisk aktivitet för barn och utveckling av ledarskap för unga inom 
föreningslivet. 
 
Omvärldsbevakning 
Priser har generellt stigit sedan oron i världen ökat och påverkat ränta, 
inflation, bränsle- och elpriser mm, för förvaltningen påverkar det artistpriser, 
driftkostnader för anläggningar, kostnader för gymnastikredskap, IT, media, 
medietransporter mm. Statliga medel för avgiftsfria lovaktiviteter för barn och 
unga uteblev 2022, prognos för statliga lovmedel 2023 är osäker. Fr o m 1 juli 
2022 finns ny lag om tillträdesförbud till simhall och bibliotek. Förbudet 
utfärdas av åklagare och den nya lagen rör personer som är 15 år och äldre. 
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Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

1.1.1 Mål Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, 
vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade privata 
stugor och lägenheter):  

Mätetal:  Antal gästnätter 
 
Aktiviteter: Tjänstekoncession på Hjelmsjö camping, marknadsföring 
 
Status: 2022-08-31 

Målet uppnås 
 
Prognos: Målet uppnås 

 
Målområde: Natur/sjöar/turism   
Mål 1. Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utveckling av 
turism, estetiskt tilltalande miljöer och kommunens rekreations- och 
friluftsområden.  
  
Delmål för 2022  Prognos Helår  
Antalet gästnätter i kommunen ska öka (Hotell, stugbyar, 
vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade 
privata stugor och lägenheter)   

Målet uppnås  

  
Per den 30 juni 2022 hade antalet gästnätter ökat från 6 768 till 10 159 
gästnätter, en ökning med 27,5 % jämfört med samma period förra året. 
Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell 
mätmånad. Svarsplikt gäller för hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt 
kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum 
eller nio bäddar.  
 
Aktiviteter för att öka antalet gästnätter  
Upphandling av tjänstekoncession på Hjelmsjö camping. Invigning av 
aktivitetsområdet Svennegårds park i Eket som är delfinansierat av Leader 
och stiftelsen Gripen. Infopoints har auktoriserats för 2022 och tilldelats 
informationsmaterial. Hjelmsjö camping och de nya ägarna till 
Kaptensgården i Åsljunga är nya InfoPoints.  
 

1.1.2 Mål Öka läsförståelse  
Målområde: Hälsosam skola/förskola 
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat 
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare. 
 
Mätetal:  Antal deltagare i olika målgrupper och aktiviteter. 
 
Aktiviteter: Bokstart, Boklek, Läseklubbar, Läsambassadör anställs, 

Sommar- och vinterboken, nyantagen skolbiblioteksplan 
implementeras under 2022. 

 
Status: 2022-08-31 

Målet uppnås. 
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Prognos: Målet uppnås. 
    
Delmål för 2022  Prognos Helår  
Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med 
förgående år. 

Målet uppnås  

 
Folkbiblioteken är inne på sitt tredje projektår för att stärka språkutvecklingen 
hos kommunens minsta, i åldrarna 0-3 åringar. Bokstart, som det externa 
projektet heter, riktar in sig mot de små barnens föräldrar, med syfte att tidigt 
läsa för sina barn. Tillsammans med samarbetspartner har bokkassar och 
mjukdjur delats ut till familjer och läsfrämjande aktiviteter i form av teatrar 
samt läsfrämjande informationssamtal har genomförts. I våras introducerades 
även en bokstartspodcast. Första halvåret har 43 bokstartskassar delats ut. I 
samarbete med barnhälsovården får nyblivna föräldrar en inbjudan att hämta 
en barnens första gåvobok på folkbiblioteken varpå första halvåret har 34 
föräldrar inhämtat sådana. Alla förskoleklasser erbjuds att delta i Boklek, en 
lekfull biblioteksintroduktion där de även får möjlighet att skaffa sitt första 
bibliotekskort.  
En skolbiblioteksplan som stödjer läsandet har utarbetats i samverkan med 
utbildningsförvaltningen. 
 
Sommarboken riktar sig till ungdomar under 20 år, med syfte att inspirera till 
läsning och med innebörden att den som läser 5 böcker får en bok gratis. 
Sommarboken pågick juni till augusti. I fjol inkom 216 sommarbokshäften 
och i slutet av augusti lutar sifforna på att hamna drygt 185 häften. I juni fick 
kultur- och fritidsförvaltningen externa medel från Kulturrådet för en ettårig 
satsning där en ”Läsambassadör” ska arbeta aktivt för att få barn och unga att 
läsa mer. Målgruppen är både skolbarn och barn på deras 
fritid.  Läseklubbarna fortsätter, en klubb för de yngre och en klubb för de 
äldre. Det digitala biblioteket erbjuder digitala böcker och filmer och under 
sommaren har det anordnats tipsrunda och berättarteater för att inspirera till 
ökat läsintresse. Biblioteksbilen har använts vid flera sommarlovsaktiviteter 
och även under Örkelljungadagarna.   
 

1.1.3 Mål Mer jämlika förutsättningar och ökad läsning 
Målområde: Hälsosam skola/förskola 
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat 
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare.  
 
 
Mätetal:  Antal Biblioteksbilsbesök, Läsfrämjande projektet 

Läsambassadör ska utveckla ett mätetal under 2022/2023. 
 
Aktiviteter: Lovverksamhet med Biblioteksbilen (under sommaren vid 

sjöarna). Biblioteksbilsbesök till förskolor och barngrupper i 
byarna. Föreningar uppmuntras att boka in Biblioteksbilen vid 
deras arrangemang.  
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Status: 2022-08-31 
Målet uppnås. 

 
Prognos: Målet uppnås. 
    
Delmål för 2022  Prognos Helår  
Mer jämlika förutsättningar och ökad läsning Målet uppnås  
 
Örkelljunga biblioteksbil har haft 314 besökare under perioden april-juni, 
varav hälften är besök av barn. Turlistan är grundad på önskemål från 
allmänheten och kör idag till Eket, Tockarp, Åsljunga, Sönder Össjö och 
Skånes Fagerhult.  
Körturerna utvecklas kontinuerligt i samarbete med invånarna och förutom 
individuella besök kommer även det mobila biblioteket till förskolor, 
dagverksamhet samt äldreboenden utanför centralorten. Det externa 
läsfrämjande projektet, med en anställd läsambassadör, arbetar med att väcka 
läslust med hjälp av tre riktmärken; sammanhang, nyfikenhet och 
självförtroende. Projektet pågår i kommunens skolor och på barnens fritid. 
Digital delaktighetskampanj genomfördes under en månads tid på 
folkbiblioteken, för att handleda besökarna med exempelvis Teknikhjälp, visa 
databaser och kampanjen återkommer även under hösten, med biblioteksbilen.  
 

1.1.4 Mål Mer jämlika förutsättningar - Kulturskolan 
Målområde: Hälsosam skola/förskola 
Mål 4: Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat 
och mer jämlika förutsättningar för kommunens invånare. 
 
Mätetal:  Antal inskrivna elever. 
 
Aktiviteter: Utökat utbud och på fler geografiska platser.  
 
Status: 2022-08-31 

Målet uppnås. 
 
Prognos: Målet uppnås. 
    
Delmål för 2022  Prognos Helår  
Mer lika förutsättningar Målet uppnås  
 
Kulturskolan har låg taxa. Permanent utökat utbud, dans, skrivande och sång. 
Kulturrådet beviljade Kulturskolan 445 400 kr som används 2021/2022 till 
”Tvåornas kör”, samt för att kunna erbjuda barn piano och sång i Skånes 
Fagerhult och ett projekt i bildundervisning som startar under ht 2022. 
Projektmedel används även till 10 % administration. 
 

1.1.5 Mål Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka 
Målområde: Hälsosam skola/förskola 
Mål 5: Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som 

skapar förutsättningar för en god hälsa för kommunens 
invånare. 
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Mätetal:  Antal deltagare 
 
Aktiviteter: Utveckla vidare tillsammans med föreningslivet genom att 

nätverka, samverkan och föreningsstöd. 
 
Status: 2022-08-31 

Målet uppnås. 
 
Prognos: Målet uppnås. 
    
Delmål för 2022  Prognos Helår  
Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka Målet uppnås  
 
Avtal 2022 med RF SISU Skåne om After School finns. De övergripande 
aktiviteterna som genomförts under året är en fortsatt samverkan med 
idrottsföreningar i Örkelljunga inom ramen för After School. Delar av 
insatserna är fortfarande under utveckling. Det är en utmaning för föreningar 
och skolledningar att tillgodose behovet av ledare för aktiviteterna. Två 
föreningar har visat upp sina verksamheter och även bedrivit andra aktiviteter 
så som basket, gymnastik och fotboll, även drill och dans har erbjudits. 
Tillsammans har projektet haft 38 ledarledda aktivitetstimmar som besökts av 
307 barn under delåret. Aktivitetsområdet i Eket, Svennegårds park har invigts 
och därmed ökat möjligheter för spontan rörelse. 
 
Övrigt: 
Lovaktiviteter har erbjudits i samarbete med föreningsliv, samtidigt har 
statliga lovaktivitetsmedel uteblivit.  
 

1.1.6 Politiska satsningar 
 
100 tkr - After School och Senior Sport School: Samtliga aktiviteter är 
implementerade. Delar av insatserna är fortfarande under utveckling. Senior 
Sports School kunde genomföras i våras varav 13 personer, där merparten var 
mellan 70-79 år, deltog vid 24 tillfällen. Kultur-och fritidsförvaltningen ser 
över möjliga utvecklingsvägar rörande aktivitetssatsningarna och för dialog 
med föreningslivet. 
 
100 tkr - Föreningsstöd, lokal- och driftstöd: Stödet innebar att medel till 
föreningar kunde öka från 27 % i medel till 32% och som högst från 51% till 
60 %. 
 
100 tkr – Kulturskolan har permanentat ett utökat utbud och 
undervisning i Skånes Fagerhult: Kulturskolan har haft undervisning i 
Skånes Fagerhult och utökat kursutbud har kunnat permanentas. 
 
50 tkr - Stöd till/byte av media: E-media har köpts in för dessa medel. 
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2 Nyckeltal / Prestationstal 
 
Folkbibliotek 
Örkelljunga bibliotek visar en ökning av utlån och omlån på ca 10 % under 
perioden januari-juni 2022. Lånen har ökat från 22 114 till 24 243. 
Örkelljunga biblioteksbil har haft en ökning med 100 lån till 305 lån från 
april- juni. Biblioteksbilen har medverkat på vattenrollersdagar på badplatser 
samt haft med sig berättarteater. Skånes Fagerhults biblioteksutlån har 
minskat från 3 473 till 2 794 (-19 %), exklusive skolbibliotekslån ger det 140 
lån, förra mätperioden 332 utlån. 
 
Örkelljunga bibliotek var stängt två veckor i januari på grund av hyllbyte. 
Ny besöksräknare köptes in i februari, men fungerade inte korrekt feb-april, 
siffrorna är därför osäkra. Under halvåret minskade besöken på Örkelljunga 
bibliotek från 27 160 till 20 036 besök. (-26 %) och minskade på Skånes 
Fagerhults bibliotek från 136 till 76 (-47 %), Skånes Fagerhults bibliotek 
hade som vanligt sommarstängt i juni-augusti. Örkelljunga biblioteksbil har 
haft 314 besökare under perioden april-juni, varav 203 besök i Skånes 
Fagerhult där 110 besök var barn, 52 (barn 15) i Sönder Össjö, 34 (barn 23) i 
Eket och 21 (barn 11) i Åsljunga. 
 
Under sport- och påsklov deltog 284 barn och unga i folkbibliotekens 
aktiviteter och totalt aktiverades 411 barn och unga under årets första delår. 
 
Skolbibliotek 
Förvaltningschef har ansvar för skolbibliotekens personal. Tjänst sänktes på 
UC från 80 % till 50 % i dialog med utbildningsförvaltningen på grund av 
minskad verksamhet. Utbildningsnämnden har antagit en ny 
skolbiblioteksplan som har tagits fram av skolbibliotekarier och pedagoger. 
 
Kultur, Evenemang och Fritid  
En mer målgruppsbaserad prismodell har initierats, dvs högre biljettpris på 
inomhuskonserter med en äldre publik och gratis evenemang utomhus för 
barn och unga, exempelvis trollkarl på scenen i Ingeborrarp med 80 personer 
i publiken. Under perioden januari till juli har 8 evenemang genomförts i 
Forum Örkelljunga och 4 evenemang har genomförts inom 
allmänkulturområdet. 1 658 personer har besökt evenemangen, vilket är 900 
fler än samma period 2021. 
 
Riksettanrallyt genomfördes för 20 året, med medel från kommunstyrelsen. 
Arrangör var SMK Örkelljunga med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Under sport- och påsklov deltog ett 10-tal föreningar med aktiviteter för barn 
och unga, totalt aktiverades 668 barn och unga i exempelvis tennis, skytte, 
innebandy, badparty och filmvisning.  
 
Vårterminen 2022 fram till sista juni är intäkter från hallhyra 217 tkr vilket 
ligger något över beräknat resultat. Beläggningsstatistik visar att nivåerna för 
perioden september 2021-april 2022 ligger i nivå med år 2018. Forum 
Örkelljunga bokas generellt mer på helger än tidigare, Sparbanken Boken 
Blackbox i synnerhet.  
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Kommunens förskoleklasser (115 elever) har deltagit på Hembygdsdag, på 
Ingeborrarp, i samarbete med utbildningsförvaltningen och Örkelljunga 
Hembygdsförening.   
 
Kulturskola 
”Karusellen”, som är en musikdag där Kulturskolan träffar alla i årskurs 1 
och2 för att tillsammans musicera, ha musikteori och prova på en mängd 
musikinstrument, genomfördes under 7 veckor under våren. Alla skolor 
utanför centralorten besöktes och Mårdenskolan och Beringskolan bjöds in 
till kulturskolans lokaler. 
 
Elevkonserter med alla instrumentgrupper har genomförts. Speldagar på 
helgen har genomförts för båda slagverksensemblerna, Musse 2 och 
Paradorkestern. Projektet ”Tvåornas kör” hade konsert i april på Forum 
Örkelljunga och publiken fick då höra projektredovisningen från ett 
hundratal sjungande barn. 
 
I maj genomförde Musse 2 och Minimallets två konserter i Sparbanken 
Boken Blackbox för förskolebarn. Den 19 maj genomfördes två konserter för 
kommunens alla mellanstadieelever och på kvällen framträdde 
Paradorkestern, alla drillgrupper, Musse 2, alla dansgrupper, Minimallets, 
Klubblaget och stråkensemblen i ett fullsatt Forum.  
 
I maj var det ”Blåsmusikens dag” och Paradorkestern spelade utanför ICA i 
Örkelljunga. På eftermiddagen samma dag var det Öppet Hus med ca 70 
besökande. Under Örkelljungadagarna framträdde Paradorkestern och en 
sångsolist. Traditionsenligt deltog Paradorkestern och drillgrupper vid 
nationaldagsfirandet i Dalen. Som avslutning av vårterminen tågade 
drillelever och Paradorkestern i studenttåget. 
 
Kulturskolan har under året haft ca 242 elever, vilket är det högsta antalet 
elever sedan 2015. Eleverna är fördelade på 124 musikelever, 66 drillelever, 
43 danselever, 6 blåsmixelever samt 3 elever i skrivarverkstaden. Till piano 
finns 38 anmälningar, till dans och gitarr 11, drill 9, slagverk 7, fiol 6, sång 
och elgitarr 4, valthorn och elbas 2, samt saxofon och tvärflöjt 1.  
 
Turism 
Upphandling av tjänstekoncession på Hjelmsjö camping skedde i samverkan 
med kommunledningsförvaltningen. Invigning av aktivitetsområde 
Svennegårds park i Eket skedde i maj. Projektet är delfinansierat av Leader 
och stiftelsen Gripen och dialog har förts med föreningslivet. Svennegårds 
park består av utegym, hinderbana, grillplats och boulebana i anslutning till 
skolan. InfoPoints har auktoriserats och tilldelats informationsmaterial. 
Hjelmsjö camping och de nya ägarna till Kaptensgården i Åsljunga är nya 
InfoPoints.  
 
Genom Kulturchefsnätverket i Familjen Helsingborg har projektet “Film i 
familjen” initierats. Familjen Helsingborg har under våren beviljats externa 
medel för att utreda hur nordvästra Skåne ska kunna locka till sig TV-och 
filmproduktioner då man ser stor potential i Familjen Helsingborgs ytterst 
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varierade landskap, storstadsmiljöer såväl som landsbygd och nationellt 
intressanta kulturmiljöer, som potentiella inspelningsplatser. 
  
Per den 30 juni 2022 hade antalet gästnätter ökat från 6 768 till 10 159 
gästnätter, en ökning med 27,5 % jämfört med samma period förra året. 
Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell 
mätmånad. Svarsplikt gäller för hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt 
kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum 
eller nio bäddar. Svarsplikt gäller för hotell, vandrarhem, camping, stugbyar 
samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem 
rum eller nio bäddar. Kommunens övergripande mål om att öka antalet 
gästnätter uppfylls. 
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3 Ekonomi / Resultat 
 

 
 

Delårsresultat 2022 
Delårsresultatet per 220831 är ett överskott på 0,6 mkr gentemot budget.  
Intäkterna är 0,9 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
+0,9 mkr Externt finansierade projektmedel har erhållits under perioden, 

exempelvis Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
+0,9 mkr Summa intäktsavvikelser  
  
Kostnaderna är 0,3 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
-0,9 mkr Externt finansierade projektmedel har erhållits under perioden, 
exempelvis Stärkta bibliotek och kulturskolebidrag. 
+0,2 mkr Förändring semesterlöneskuld.  
+0,2 mkr Bidrag till föreningar med lägre kostnader under period. 
+0,1 mkr Skolbiblioteksverksamheten, lägre tjänstgöringsgrad vid UC i 

dialog med utbildningsnämnden. 
+0,1 mkr Övriga kostnader avseende verksamhetssystem med kostnader 

under hösten. 
-0,3 mkr Summa kostnadsavvikelser  

Kultur- och fritidsnämnden redovisar nettokostnader som är +0,6 mkr lägre än 
budget för perioden. Överskottet är framför allt hänförbart till lägre kostnader 
för bidrag till föreningar (+0,2 mkr), förändring av semesterlöneskuld (+0,2 
mkr), personalkostnader (+0,1 mkr) och övriga kostnader avseende 
verksamhetssystem (+0,1 mkr). 

Prognos för 2022 
Kultur- och fritidsnämndens prognostiserar överskott om +0,2 mkr i 
förhållande till budget. Överskott uppstår för personalkostnader inom 
skolbiblioteksverksamheten till följd av lägre tjänstgöringsgrad vid 
skolbiblioteken under 2022 i dialog med utbildningsnämnden. 
 
 
 

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Nettoresultat (Mkr)
Utfall          

2021-08-31
Utfall             

2022-08-31
Budget 

2022-08-31
Avvikelse 

2022-08-31
Prognos 

2022
Budget           

2022
Prognosavvikelse 

2022
Verksamhetens intäkter 2,0 2,7 1,8 0,9 2,7 2,7 0,0
Verksamhetens kostnader -16,3 -17,6 -17,3 -0,3 -25,7 -25,9 0,2
Verksamhetens nettokostnader -14,3 -14,9 -15,5 0,6 -23,0 -23,2 0,2

Verksamhet (Mkr)
Utfall          

2021-08-31
Utfall             

2022-08-31
Budget 

2022-08-31
Avvikelse 

2022-08-31
Prognos 

2022
Budget           

2022
Prognosavvikelse 

2022
1 Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,0
2 Infrastruktur -0,9 -1,0 -1,4 0,4 -2,1 -2,1 0,0
3 Kultur och fritid -12,5 -12,9 -12,9 0,0 -19,4 -19,4 0,0
4 Pedagogisk verksamhet -0,8 -0,9 -1,0 0,1 -1,3 -1,5 0,2
Verksamhetens nettokostnader -14,3 -14,9 -15,5 0,6 -23,0 -23,2 0,2

Delår

Delår

Helår

Helår
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Nettoinvesteringar 2022 
 

 
Årets investeringsbudget uppgår till 0,05 Mkr och prognos är i nivå med 
budget. Anläggning Eket genomförs som ett Leaderprojekt med finansiering 
från Jordbruksverket och stiftelsen Gripen som invigdes under maj månad. 
Ansökan om slututbetalning är inskickad till Jordbruksverket för 
delfinansiering av projektet. 
 
Se detaljer ’Bilaga investeringsredovisning per nämnd per projekt’ 
 

Nettoinvesteringar per nämnd (Mkr) Utfall Budget Prognos Prognosavvikelse
Kultur- och Fritidsnämnd 2022-08-31 2022 2022 2022
5035 Forum inventarier -0,03 -0,05 -0,05 0,0
5036 Anl Eket - Spontanyta för idrott (Leader-projekt, medfinansiering) -0,63 0,00 0,00 0,0
Totalt -0,66 -0,05 -0,05 0,0
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(4) KFN.2022.7

Uppföljning föreningsstöd 2022

Förslag till 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 89 164 60 836 0
Stöd till anläggning och verksamhet 51 038 148 962 0
Lokal- och driftstöd 670 978 -7 978 591 155
Kulturstöd 185 000 15 000 185 000
Kartstöd 40 000 0 40 000
Aktivitetsstöd 167 625 12 290 322 710
Arrangemangsstöd 21 450 28 550 11 450
Studieförbundsstöd 300 000 0 240 024

____________
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Ansökan om arrangemangsstöd - välgörenhetskonsert -
Örkelljunga Gospel

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Örkelljunga Gospel ett
arrangemangsstöd på 3 200 kronor.

Beskrivning av ärendet
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.

Konsekvenser för barn
Barn och unga i Örkelljunga kommun påverkas inte direkt av beslutet.
Beviljas stöd påverkas barn och unga positivt.
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Ekonomiska konsekvenser
Inom stödet finns tillräckliga medel.

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Beslut bedöms inte ha påverkan på diskriminering.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsstöd - välgörenhetskonsert - Örkelljunga
Gospel.pdf

____________

Expedieras till:
Örkelljunga Gospel
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Ansökan om arrangemangsstöd - Papa Piders - PRO
Örkelljunga

Förslag till beslut
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.

Beskrivning av ärendet
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.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsstöd - Papa Piders - PRO Örkelljunga.pdf

____________

Expedieras till:
PRO Örkelljunga
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(7) KFN.2022.123 805

Ansökan om arrangemangsstöd - Povels Naturbarn -
Örkelljunga Riksteaterförening

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Örkelljunga
Riksteaterförening ett förluststöd på maximalt 7 000 kronor. Stödet
beräknas efter faktisk förlust och betalas ut efter inlämnad redovisning.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd för att
kunna arrangera en spelning med Povels Naturbarn. Två av de mest
självklara Povelkännarna, 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,
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.

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Beslut bedöms inte ha påverkan på diskriminering.
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Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsstöd - Povels Naturbarn - Örkelljunga
Riksteaterförening.pdf
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Riksteaterförening
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Initiativ från Moderaterna - ledare i föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

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

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.

Beslutsunderlag
Initiativ från Moderaterna - ledare i föreningslivet.pdf
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____________

Expedieras till:
Moderaterna Örkelljunga



Initiativ från Moderaterna 

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 

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. 
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Ansökan om förhöjt årligt bidrag åt Örkelljunga
hembygdsförening from år 2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

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.

Tf kultur- och fritidschef redogör i ärendet.

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
Sammansträdesprotokoll KF 1995.pdf

____________

Expedieras till:
Komnmunstyrelsens arbetsutskott
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KSAU § 195 KLK.2022.234 805

Ansökan om förhöjt årligt bidrag åt Örkelljunga
hembygdsförening from år 2023

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ansökan
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

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.

Förslag vid sammanträdet
Christian Larsson (M) yrkar ansökan ska överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet
från Christian Larsson (M).

Beslutsunderlag
Ansökan om förhöjt årligt bidrag åt Örkelljunga hembygdsförening
from år 2023.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för åtgärd, i form av yttrande)
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Ansökan om årligt bidrag till Örkelljunga Hembygdsförening 

  Beskrivning av ärendet 

Örkelljunga Hembygdsförening erhåller årligen 100.000 kronor i bidrag. Refererande 

till tidigare års utbetalningar anhåller föreningen om ett bidrag på 100.000 kronor. 

 

För att renodla drifts- och ägaransvaret har kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 

vid sammanträde den 19 december 1994 bland annat beslutat om upprättande av avtal 

om överlåtelse av Ingeborrarpsgården till Örkelljunga Hembygdsförening. Vid detta 

sammanträde har kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun även beslutat att för 

verksamhetsåret 1995 som bidrag utbetala kr. 75. 000: - till Örkelljunga 

Hembygdsförening. Härav skall kr. 25.000:- avsättas till en särskild fond för underhåll 

av byggnader å Ingeborrarps Friluftsmuseum. Vidare beslöt kommunfullmäktige i sin 

långtidsplan för åren 1996 och 1997 att för vardera året på samma villkor anslå 

motsvarande belopp i bidrag till Hembygdsföreningen.  

 

2003-11-05 har anslaget utökats till årligt bidrag från 2005 till 100.000 kronor.  

 

Konsekvenser för barn 

Om bidraget inte betalas ut, kan det påverka framtiden för Ingeborrarps Friluftsmuseum, 

vilket i sin tur kan försämra förutsättningarna för barn och ungas 

kunskapsinhämtning/lärande gällande Örkelljunga kommuns kulturarv. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Budget finns sedan tidigare i och med att bidraget betalats ut sedan 1995, nuvarande 

belopp sedan 2003. 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget risker inte att missgynna någon enligt 1 § diskrimineringslagen. 

 

Stefan Christensson 

Kommunchef 
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(10) KFN.2022.4 800

Information från förvaltningen

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen informerar nämnden om nedanstående:

· Örkelljunga Volleybollklubb 40 år

· Kulturhuset 40 år

· Nämndorganisation 2023-2026

· Kundtjänst

· Valet 2022

· Julbord 2022

____________
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(11) KFN.2022.6 800

Övriga frågor

____________
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(12) KFN.2022.8 800

Rapportering av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt nämnder

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
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 - Nämndsorganisation 2023-2026

Beslutsunderlag
KSAU § 197 - Nämndsorganisationen 2023-2026.pdf

____________
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KSAU § 197 KLK.2022.192

Nämndsorganisationen 2023-2026

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska skickas
till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Christian Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2022-08-10 § 138 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att det ska genomföras en
sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Arne
Silfvergren (S), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafssons (C), Andreas
Johansson (C) och Gunnar Edvardsson (KD).

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 66 att återremittera ärendet
med motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av
nämnderna inte är tillräckligt beskrivna.

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-09-01 sammanställt en
konsekvensbedömning avseende en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Förslag vid sammanträdet
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att ärendet ska skickas till kultur- och
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Arne Silfvergren (S) och Tommy Brorsson instämmer i yrkandet från
Gunnar Edvardsson (KD).

Christian Larsson (M) yrkar att ärendet ska återsändas till
kommunfullmäktige med kommunledningsförvaltningens
konsekvensbedömning som svar på återremissen. Arbetsutskottets
beslutsförslag till kommunstyrelsen blir därmed att föreslå
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kommunfullmäktige att det ska genomföras en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Niclas Bengtsson (SD) instämmer i yrkandet från Christian Larsson
(M).

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet från Gunnar
Edvardsson (KD).

Det bestäms att ärendet ska vara åter till kommunstyrelsens
arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om nämndsorganisation.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för åtgärd)
Samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19
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(13) KFN.2022.9 800

Delegationsärenden - kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2022-08-01 -- 2022-08-31 till
handlingarna.

· 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.

____________
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