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KFN §49 KFN.2021.8

805

Uppföljning föreningsstöd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningen redovisar en lägesrapport gällande budgeten för
föreningsstödet.
Kostnader för arbete med isar i Örkelljunga och i Skånes Fagerhult har
belastat medel till nämndens förfogande med 49 174 kronor.
Kvarvarande medel föreningsstöd 2021

Stöd till fastighet och tomtmark
Stöd till anläggning och verksamhet
Lokal- och driftstöd
Kulturstöd
Kartstöd
Aktivitetsstöd
Arrangemangsstöd
Studieförbundsstöd

Beviljat

Kvarvarande

51 663
13 976
521 683
155 000
0
167 787
0
0

98 337
186 024
41 317
18 000
40 000
167 213
50 000
300 000

____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §50 KFN.2021.104 805

Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - fönster och
omklädnad - SMK Örkelljunga
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela SMK Örkelljunga ett
stöd till fastighet och tomtmark på 50 840 kronor för inköp av material till
fasad- och fönsterbyte på sin fastighet vid Skönnavägen, vilket motsvarar
40% av det sökta beloppet.
Sammanfattning
SMK Örkelljunga ansöker om stöd till fastighet och tomtmark på 95 325
kronor för byte av fasad och fönster på sin fastighet.
Inköp av material uppgår till en summa av 153 920 kronor, varav
fönsterbytet är 32 050 inkl. moms, total summa sponsras med 26 820
kronor. Kvarstående belopp är 127 100 kronor vilket är det klubben söker
bidrag för, max 75% beviljas enligt regelverket, vilket är 95 325 kronor.
Den totala kostnaden för projektet uppgår till 185 920 kronor då
arbetsinsats och montering beräknas uppgå till en summa av 32 00 kronor,
men det arbetet står klubben för i form av ideellt arbete.
Klubben har gjort många förbättringar på sin anläggning under de senaste
åren och fått god hjälp av olika medfinansiärer och bidragsgivare. Detta
projekt har föranletts av stora driftskostnader på fastigheten i form av
värme- och elkostnader samt återkommande inbrott genom de fönster som
idag finns på fastigheten. Detta blir ett första steg för att vidta åtgärder för
att få ned driftkostnader och hindra flera inbrott. Föreningen har rådfrågat
Söderåsens Miljöförbund om hjälp att hitta externa medfinansiärer, men
vill avvakta kommunens beslut om ev. stöd.
SMK Örkelljunga bedriver verksamhet med rally, folkrace och radiostyrd
bilsport vilket utvecklas hela tiden. Klubben har utvecklat området under
de senaste åren med hjälp av medel från Stiftelsen Gripen och
Jordbruksverket. Utvecklingen har bidragit till en bra tillströmning av
medlemmar och en stabil tävlingsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag och bevilja föreningen 40 % av det sökta beloppet.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kristoffer Nennestam (M) yttrar sig vidare om att det reducerade beloppet
beror på att föreningen inte har sökt externa medel innan ansökan till
kommunen gjordes.
Jonas Borggren (C), Michael Bengtsson (SD), Arne Silfvergren (S) och
Tommy Rosenqvist (SD) instämmer i Kristofer Nennestams yrkande.
Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - fönster och omklädnad SMK Örkelljunga.pdf
Bilaga ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - SMK Örkelljunga Offert Fönster.pdf
Bilaga 2 - Lastlista 0426 med pris.pdf
____________
Expedieras till:
SMK Örkelljunga

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §51 KFN.2021.88

876

Stöd till studieförbund 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att utbetala 240 000 i
grundbidrag för verksamhet 2020 samt extra tilldelning 60 000 för
insatser för barn och unga 2020 från medel avsatta för stöd till
studieförbund.
Reservation
Michael Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning
Stödet bygger på volym (studietimmar inom studiecirkel och annan
folkbildning och antal arrangemang.) där 80 % av stödet ges baserat på
verksamhet och 20 % av stödet utgörs av en extra satsning, i nuläget en
satsning på verksamhet för barn och unga.
Stöd baseras på senast slutrapporterade verksamhetsår. Uppgifter för
ansökan av stöd rapporteras in till e-tjänst senast 1 maj året efter
bidragsgrundande år. Utbetalning sker i juni.
Kommunen önskar ta del av studieförbundets verksamhet i kommunen.
1.

Antal delaktiga barn -och ungdomar i åldern 6–24 år studiecirkel,
resp. annan folkbildningsverksamhet. resp. arrangemang.
2. Antal studietimmar inom studiecirkel i kommunen generellt
3. Antal studietimmar inom annan folkbildning i kommunen
generellt
4. Antal arrangemang i kommunen generellt
Samt
En rapport av studieförbundens verksamhet inom kommunens
föreningsliv eller organisation resp. egen verksamhet.
5.
6.

Hur många studietimmar har studieförbundet som huvudarrangör?
Hur många studietimmar har en annan huvudansvarig
organisation och vilka organisationer/föreningar är det?
Samt

En ekonomisk redovisning.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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7.

Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till
kommunens föreningar och organisationer.

Förbund
ABF
Bilda
Studiefrämjandet
SV Skåneland
NBV
Sensus
Folkuniversitetet
Medborgarskolan
Summa

Utdelning 2021 för verksamhet 2020
Gr.bidr. 2020
Proj.bidr.
Totalt 2020
11 675 kr
11 675 kr
3 825 kr
3 825 kr
8 085 kr
8 085 kr
31 031 kr
31 031 kr
78 099 kr
2 168 kr
80 267 kr
86 217 kr
57 832 kr
144 049 kr
- kr
- kr
21 068 kr
21 068 kr
240 000 kr
60 000 kr
300 000 kr

Utdelning 2021 för verksamhet beräknad på verksamhet 2019
Förbund
Gr.bidr. 2019
Proj.bidr.
Totalt 2019
ABF
17 490 kr
17 490 kr
Bilda
5 620 kr
5 620 kr
Studiefrämjandet
5 890 kr
5 890 kr
SV Skåneland
1 860 kr
1 860 kr
NBV
2 160 kr
2 168 kr
4 328 kr
Sensus
191 300 kr
57 832 kr
249 132 kr
Folkuniversitetet
- kr
- kr
Medborgarskolan
15 680 kr
15 680 kr
Summa
240 000 kr
60 000 kr
300 000 kr
Utdelning 2020 baserad på äldre regelverk
och verksamhet 2017,2018, 2019
Förbund
Gr.bidr. 2020 Proj.bidrag
Totalt 2020
ABF
40 394 kr
- kr
40 394 kr
Bilda
56 193 kr
516 kr
56 709 kr
Studiefrämjandet
19 894 kr
- kr
19 894 kr
SV Skåneland
89 999 kr
- kr
89 999 kr
NBV
5 652 kr
- kr
5 652 kr
Sensus
55 255 kr
29 484 kr
84 739 kr
Folkuniversitetet
147 kr
- kr
147 kr
Medborgarskolan
2 466 kr
- kr
2 466 kr
Summa
270 000 kr
30 000 kr
300 000 kr
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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ABF
Studiecirkel 0
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 0
Studiecirkel 310
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 38
Samarbetspartner
Fagrahultakören, Örkelljungabygdens lokalavd. HRF, PRO
Örkelljunga.
Aktiviteter: I bilaga synliggörs verksamhet i Örkelljunga i detalj.
Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till föreningar
och organisationer.
Administrativ tjänst (bokning och uppläggning av kulturprogram där
ABF tar arbetsgivarrollen med allt vad det innebär vid bokning av
externa medverkande, lokaler, framtagande av programblad etc.). Hjälp
med kostnadsersättning till litteratur, trycksaker, hjälp med kostnader till
kulturarrangemang, licenser till ex arkiv digital, reseersättning till
cirkelledare etc. Dessa kostnader har varit marginella under 2020 i
jämförelse med tidigare år.
Studieförbundet Bilda Sydväst
Studiecirkel 0
Annan folkbildningsverksamhet 92
Arrangemang 0
Studiecirkel 0
Annan folkbildningsverksamhet 22
Arrangemang 0
Samarbetspartner
Missionsgården Strandhem, SALT (Sveriges lärljungaskola) Barnkören
Prim Väst. sportlovsläger för barn i årskurs 1-6.
Aktiviteter: Missionsgården Strandhem kunde anordna
konfirmationsläger och fyra olika läger för barn från f-klass till åk 8
under sommaren. I september arrangerades ett fotbollsläger för barn i
årskurs 3-6 och i slutet av oktober ett höstläger för unga i sjunde och
åttonde klass. I början av 2020 genomfördes också en kvällsbibelskola
för vuxna på Missionsgården Strandhem, fem kvällar.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kvällsbibelskolan har därefter ställt om till att sändas på Youtube.
SALT ordnade ett höstläger på EFS-gården i Åsljunga samt digitala
träffar. Barnkören Prim Väst, på Missionsgården Strandhem har
deltagarna mellan 6 och 12 år som kommer från nordöstra Skåne. En
övervägande del bor i Örkelljunga. Kören samlar ofta upp till 35 barn
varje gång. De kunde fortsätta med övningar under våren 2020 och
hann ha ett par övningar även på hösten.
Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till föreningar
och organisationer. Ingen uppgift.
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
Studiecirkel 0
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 0
Studiecirkel 310
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 38
Samarbetspartner
Örkelljunga Brukshundsklubb, Örkelljungabygdens Natur,
Riksförbundet Svensk Trädgård.
Aktiviteter: I bilaga synliggörs verksamhet i Örkelljunga i detalj.
Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till föreningar
och organisationer. Pedagogiskt och administrativt stöd, material och
lokalkostnader. Stöd till Örkelljunga Brukshundsklubb på 3 200 kr.
Örkelljungabygdens Natur erhöll inget verksamhetsstöd 2020, arvode,
sociala avgifter och resekostnader i samband med en guidad vandring
utbetalades.
Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland
Studiecirkel 0
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 0
Studiecirkel 807
Annan folkbildningsverksamhet 91
Arrangemang 27
Samarbetspartner
Film i Örkelljunga, SPF Örkelljunga, Örkelljunga Vävstugeförening

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Aktiviteter: I bilaga synliggörs verksamhet i Örkelljunga i detalj.
Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till föreningar
och organisationer. 6981 varav 6324 kronor till Örkelljunga
Vävstugeförening
NBV
Studiecirkel 27
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 52
Studiecirkel 2277
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 54
Samarbetspartners
Nour Kulturcentrum
Aktiviteter: Verksamhet har bestått i att vara huvudarrangör för
studiecirklar i olika språk, svenska och arabiska samt arrangerat
studiecirklar i ”Hälsa för livet” med NBV:s material.
Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till föreningar
och organisationer. NBV har vissa kostnader i samband med
verksamhet man bedriver, 45 140 kronor.
Sensus
Studiecirkel 94
Annan folkbildningsverksamhet 123
Arrangemang 1100
Studiecirkel 426
Annan folkbildningsverksamhet 314
Arrangemang 513
Samarbetspartner
EFS Sverige, ELM Örkelljunga, Nordvästra Skånes Scoutdistrikt,
Örkelljunga Pastorat, ELU Ungdom
Aktiviteter: I bilaga synliggörs verksamhet i Örkelljunga i detalj.
Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till föreningar
och organisationer.
48 000 (Utgifter för personal, material och köpta tjänster)
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Folkuniversitetet
Studieförbundet har skickat in ansökan 2021, ingen verksamhet
redovisas 2020.
Medborgarskolan
Studiecirkel 0
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 0
Studiecirkel 580
Annan folkbildningsverksamhet 0
Arrangemang 48
Samarbetspartner: Ingen uppgift
Aktiviteter: I bilaga synliggörs verksamhet i Örkelljunga i detalj.
Utgifter och verksamhetsstöd från studieförbunden till föreningar
och organisationer. Ingen uppgift
Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Michael Bengtsson (SD) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag med ändringen att ABF och Sensus inte beviljas
stöd.
Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.
Arne Silfvergren (S) och Jonas Borggren (C) yrkar bifall till Kristofer
Nennestams förslag.
Tommy Rosenqvist (SD) yrkar bifall till Michael Bengtssons förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att flertalet
ledamöter bifaller Kristofer Nennestams förslag.
Michael Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Verksamhet Örkelljunga 2020 - ABF.pdf
Bilaga 3 Samverkansparter 2020 - Studiefrämjandet.pdf
Bilaga 4 Verksamhet Ämne 2020 - Studiefrämjandet.pdf
Bilaga 2 Utdrag Örkelljunga 2020 - SV Skåneland.pdf
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1 Rapport Örkelljunga 2020 - Sensus.pdf
Bilaga 2 Rapport Örkelljunga 2020 - Medborgarskolan.pdf
____________
Expedieras till:
Berörda studieförbund

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §52 KFN.2021.105 889

Genomlysning folkbibliotek
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Nämnden har efterlyst en genomlysning av folkbibliotekens verksamhet
med särskilt fokus på verksamheten i Skånes Fagerhult. Bibliotekschef,
med stöd av förvaltningschef, presenterar detta i bifogad handling, En
framtida mer mobil och flexibel verksamhet i hela kommunen ses av
förvaltningen som ett framgångsrikt koncept.
Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Arne Silfvergren (S) ställer fråga om biblioteksbilens tillgänglighet i
Skånes Fagerhult när filialbiblioteket stänger under juni-augusti.
Sammanträdet ajourneras kl. 10:00-10:10.
Kultur- och fritidschefen svarar att biblioteksbilen finns tillgänglig i
Skånes Fagerhult på tisdagar kl.10:45-11:15.
Beslutsunderlag
Biblioteksutredning 2021.pdf
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §53 KFN.2021.106 800

Namnbyte Musikskolan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den för närvarande
benämnda Örkelljunga Musikskola byter namn till Örkelljunga
Kulturskola.
Bakgrund
I slutet på 1980-talet startade en allmän breddning av musikskolan till
att även omfattas av annan estetisk verksamhet. Den senaste statistiken
från SKR (2018) visar att verksamheten fortsätter att breddas samtidigt
som avgiften sänks något. Den långsiktiga trenden konstateras vara att
kommunerna går från renodlade musikskolor till kulturskolor, även om
musiken fortfarande dominerar.
I Örkelljunga har politiken visat en genuin vilja att öka kulturutbudet
för barn och unga och har genom ökad finansiering breddat utbudet till
att även gälla dans, drill, skrivande och f n sång. Det har ökat
kompetensen inom verksamheten och ökar möjligheten till samverkan
mellan grupperna. Genom att byta namn på verksamheten synliggörs
detta och kommunens kulturskola kan tydligare söka medel från
Kulturrådet för bredare verksamhet. I dagsläget uppstår även viss
begreppsförvirring.
Kulturskolebegreppet – vad kännetecknar en kulturskola? Det finns
ingen nationellt vedertagen definition av begreppet kulturskola och
detsamma har egentligen gällt för musikskola. I praktiken gäller ändå
detta:
· Kulturskolan har ett allmännyttigt uppdrag och finansiering
· De kommunala musikskolorna har ofta haft en ambition att göra
musikundervisning ledd av välutbildade musiklärare tillgänglig för
alla barn och ungdomar med låga avgifter. Tillgänglighet, hög
kvalitet och frivilligt är ledord
· Kulturskolorna står fortfarande för samma målsättning. Det som
tillförs, i relation till musikskolan, är flera konstformer. Exempelvis
teater, dans och bildkonst.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Jonas Borggren (C) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.
Michael Bengtsson (SD) och Arne Silfvergren (S) instämmer i Jonas
Borggrens yrkande.
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §54 KLK.2017.306 334

Besvarande av motion, M - Anlägg en hundrastgård i
Örkelljunga kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att
undersöka frågeställningar och redovisa svar och synpunkter på dessa
till nämndsammanträdet i augusti.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har dels återremitterat ärendet om hundrastgård till
samhällsbyggnadsnämnden, dels remitterat ärendet till kultur-och
fritidsnämnden för besvarande av aktuella frågeställningar enligt bl a
följande:
Finns det en förening som är intresserad av att handha drift, underhåll,
skötsel av Hundrastgård. Ett flertal namnunderskrifter för Hundrastgård
har inlämnats.
Synpunkter på föreslagen placering av Hundrastgård. Används platsen
idag som pulkabacke. Eventuellt förslag till alternativ placering.
Hur gäller försäkringar m m om kommun eller förening ansvarar för
hundrastgård.
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att svar ska inkommit inför
arbetsutskottets sammanträde den 15 september 2021.
Beslutsunderlag
Yttrande hundrastgård.docx
Protokoll 2019-05-15 - KSAU § 137
Skrivelse- Initativ med namninsamling
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 139
Yttrande stadsarkitekt 2021-03-03
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 148
Protokoll 2021-05-05 - KS § 89
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §55 KLK.2021.141 443

Motion från Centerpartiet - Anlägg en
mountainbikebana i Örkelljunga
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att
undersöka frågeställningar och redovisa svar och synpunkter på dessa
till nämndsammanträdet i oktober.
Sammanfattning
Förslag från Centerpartiet att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Kommunstyrelsen att ta fram vilka möjligheter som finns att anlägga en
mountainbikebana i Örkelljunga.Vilka möjligheter till externa medel
som kan sökas, projektplan och en totalkostnad för Örkelljunga
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. (KF §33 )
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast inför arbetsutskottets
sammanträde 2021-11-17.(KSAU § 189 )
Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet
Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §56 KFN.2021.4

800

Information från förvaltningschefen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningen informerar nämnden om nedanstående ärenden:
·

Information från kultur- och fritidssamordnaren gällande projekt
om barn och ungas uppväxtvillkor samt om rapport från
Riksidrottsförbundet.

·

Rapport från Kulturpolitiska överläggningar 27 maj.

·

Information om Eket

·

Lovaktiviteter på sommarlovet

____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §57 KFN.2021.6

800

Övriga frågor
Tommy Rosenqvist (SD) ställer fråga om varför kultur- och
fritidsnämndens protokoll från tidigare år inte finns tillgängliga på
kommunens hemsida.
Förvaltningen undersöker detta och återkopplar till nämnden på nästa
sammanträde.
___________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN §58 KFN.2021.5

800

Rapportering av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt nämnder
Kultur- och fritidsnämndens 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;
·

KF § 21 - Årsredovisning 2020 för Örkelljunga kommun inklusive
särredovisning av VA verksamheten 2020

·

KS § 67 - Ekonomisk uppföljning 2021

·

KS § 70 Tilläggsbudget 1 - informatör 25 % till kultur- och
fritidsnämnden

·

KS § 71 Tilläggsbudget 1 - omfördelning av skolbiblioteksmedel

·

KS § 74 Tilläggsbudget 1 - skötsel av isbanor

·

KS § 78 Sammanställning av redovisning av mål utifrån Vision
2040

·

KS § 84 Intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden

·

KSAU § 170 - Ekonomisk uppföljning 2021 - kultur- och
fritidsnämnden

·

SBAU § 70 - Besvarande av motion, M - Anlägg en hundrastgård i
Örkelljunga kommun

Beslutsunderlag
KF § 21 - Årsredovisning 2020 för Örkelljunga kommun inklusive
särredovisning av VA verksamheten 2020.pdf
KS § 67 - Ekonomisk uppföljning 2021.pdf
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 70 Tilläggsbudget 1 - informatör 25 % till kultur- och
fritidsnämnden.pdf
KS § 71 Tilläggsbudget 1 - omfördelning av skolbiblioteksmedel.pdf
KS § 74 Tilläggsbudget 1 - skötsel av isbanor.pdf
KS § 78 Sammanställning av redovisning av mål utifrån Vision
2040.pdf
KS § 84 Intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden.pdf
KSAU § 170 - Ekonomisk uppföljning 2021 - kultur- och
fritidsnämnden.pdf
SBAU § 70 - Besvarande av motion, M - Anlägg en hundrastgård i
Örkelljunga kommun.pdf
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

