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KFN §94 KFN.2018.3 800

Ekonomisk uppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
samt att lägga den till handlingarna.

Bakgrund
I enlighet med gällande rutin informeras kultur- och fritidsnämnden om
det ekonomiska läget. På sammanträdet lämnas en muntlig redovisning
av det ekonomiska läget per 2018-05-31. Det rapporteras inte om några
väsentliga ekonomiska avvikelser.

____________
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KFN §95 KFN.2018.5 800

Intern kontroll 2018 - kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
om befintliga internkontrollpunkter samt att lägga den till
handlingarna.

Bakgrund
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut redovisar
förvaltningen vid vartannat nämndsammanträde nulägesbilden för
beslutade internkontrollpunkter.

Till detta nämndssammanträde finns en redovisning av besökarnöjdhet
på huvudbiblioteket i Örkelljunga samt på biblioteken i Åsljunga och
Skånes Fagerhult.

Beslutsunderlag
Redovisning bemötande - avstämning juni 2018.docx
____________
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KFN §96 KFN.2018.4 800

Måluppföljning 2018 - kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna

Bakgrund
Kultur- och fritidschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om
förvaltningens arbete med måluppföljning. Enligt nämndens beslut ska
det lämnas en redovisning i maj. Därutöver följs målen upp i samband
med delårsrapport och årsbokslut.

Kultur- och fritidschefen lämnar en redovisning om hur verksamheten
hittills lyckats efterleva målen i styrkortet.

____________
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KFN §97 KFN.2018.74 880

Fördelning av kulturbidrag 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till fördelning av kulturbidrag 2018.

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

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.

Extra prioritetsgrunder 2018
- Föreningar som på ett eller annat sätt deltar med aktiviteter knutet till

profilprojektet Kulturarvsåret 2018, antingen på egen hand eller i
samarbete med andra aktörer.

- Föreningar som anordnar verksamhet riktat mot barn- och ungdomar.
- Föreningar som på ett eller annat sätt deltar i arrangemang eller

aktiviteter anordnade av kultur- och fritidsförvaltningen såsom
lovaktiviteter, Badplatsens Dag, biblioteksarrangemang,
Örkelljungabarnens dag, Hembygdsdagarna eller andra arrangemang
inom det allmänkulturella området.

- Föreningar som främjar kulturell integration.

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



Sammanträdesprotokoll 2018-06-14
Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av kulturbidrag 2018
Efter genomgång av föreningsregistret kunde förvaltningen konstatera
att det fanns totalt 22 föreningar som registrerat att de bedrev
verksamhet av ”allmänkulturell art” och därför kunde komma i fråga för
det särskilda aktivitetsstödet till allmänkulturella föreningar.

Sedan 2017 års fördelning har två nya föreningar bildats, Yxenhults
byalag och Det har gått troll i Fagerhult.

Samtliga föreningar har i tid kommit in med de handlingar som krävs
för att bli aktuella för bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen kallade till en nätverksträff 17 april,
samtliga föreningar förutom Örkelljunga Dragspelsgille deltog på
mötet. Mötet hölls av föreningsutvecklare Mattias Persson och
kulturkonsulent Rebecka Nilsson.

På mötet gick vi igenom regelverket, de extra prioritetsgrunderna samt
hade diskussioner om vad föreningar kan göra under året och huruvida
det finns möjlighet till samarbete med andra föreningar. Det fördes
också diskussioner om vad föreningarna kan göra under de nationella
kulturarvsdagarna som går av stapeln 7 – 9 september och vad man i
övrigt kan göra för utveckla kulturutbudet i kommunen.

Förvaltningen föreslår att 200 000 kronor fördelas enligt följande:

Backakören bedriver körverksamhet. Föreningen har under 2018 startat
en sångkurs vilket genererat i fler medlemmar och kommer under året
ha ytterligare kurser. Ambitionen är också att starta en barnkör. Man
kommer under året ha ett flertal konserter och deltar bland annat på
nationaldagen och arrangerar en egen konsert i september.

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

Örkelljungabygdens natur bedriver en bred verksamhet med fokus på
miljö och naturvård. Man har ett omfattande program även 2018 och
riktar sig mot breda målgrupper. Föreningen anordnar exkursioner och
föreläsningar. Föreningen ger även ut tidningen Alcedo. Man har även
samarbete med skolan och ger elever i årskurs 4 möjlighet att komma ut
i naturen.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.
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Örkelljunga Biodlare har en växande verksamhet och märker ett större
intresse för biodling. Föreningen bedriver föreläsningsverksamhet och
ger råd och tips till biodlare.

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

Örkelljunga Teaterförening arrangerar teaterföreställningar i FORUM
Örkelljunga samt anordnar teaterresor till olika föreställningar runt i
Skåne. Föreningen är medlem i Riksteatern Skåne. Under 2018
genomför man antal föreställningar för både barn och vuxna och är
även inblandad som samarbetspartner i Örkelljunga Hembygdsförening
leaderprojekt.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 15 000
kronor.

Ekets Byggnadsförening bedriver verksamhet i Ekets Bygdegård. Bland
aktiviteterna märks tipspromenader, middagar, föreläsningar,
modevisningar och loppmarknad. Föreningen släppte under 2017 en
bok om fastigheter och människor i Eket och kommer arbeta med del 2
under 2018.

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

Stugan Kultur- och Teaterförening startade upp sin verksamhet 2016.
Föreningens mål är att utveckla verksamhet inom teater, konst och
andra kulturella aktiviteter. Föreningen planerar under året olika
aktiviteter med fokus på 1800-tals torp i Karsatorp som har ett stort
kulturhistoriskt värde. Föreningen kommer under året ha studiecirklar,
midsommarfirande, aktivitetsdagar och väsenvandringar.

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

IFALL – integration för alla bedriver verksamhet inom flera olika
kulturella områden med ambition att främja integration och möten
mellan människor. Föreningen är med och arrangerar språkcafé,
idrottsaktiviteter, musikverksamhet samt deltar frekvent i arrangemang
som anordnas av kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningen bedriver
också film i ett projekt finansierat av Arvsfonden. Dessutom har man ett
stort internationellt samarbete och kulturutbyte och en stor
volontärverksamhet.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 10 000
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kronor.

Örkelljungabygdens Folkdanslag bedriver dansverksamhet med
utgångspunkt från sin lokal i f.d. Scalabiografen. Man bedriver
dansverksamhet för vuxna och funktionshindrade. Föreningen är aktiv
på flera olika arrangemang såsom nationaldagen men även på
arrangemang som arrangeras på Ingeborrarps Friluftsmuseum.
Föreningen har även ett visst internationellt utbyte.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 10 000
kronor.

Örkelljunga Hembygdsförening driver Ingeborrarps Friluftsmuseum
som består av ett flertal museum, gårdsbutik och värdshus. Föreningen
har årligen ett stort antal arrangemang som lockar stora skaror besökare.
Föreningen driver under 2017-2019 ett EU-finansierat projekt med
fokus på att göra Ingeborrarp till kulturcentrum. Föreningen avser också
att göra arrangemang som knyter an till kulturarvsdagarna 7-9
september.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 15 000
kronor.

Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening bedriver sin verksamhet från
fastigheten i Össjö som även inkluderar en vattensåg. Bland de årliga
arrangemangen märks smådjursmarknad, skördedag och berättaraftnar.
Föreningen har även en sektion som ägnar sig åt vävning. Föreningen
avser att genomföra arrangemang som knyter an till kulturarvsdagarna
7-9 september.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 10 000
kronor.

Örkelljunga Dragspelsgille uppträder årligen på ett antal arrangemang i
kommunen, exempelvis nationaldagen.

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

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. Dessutom är man med och arrangerar
lovaktiviteter på skolloven. Föreningen är också samarbetspartner i
Örkelljunga Hembygdsförenings EU-projekt.
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Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett kulturbidrag på 12 000
kronor.

Örkelljunga Vävstugeförening bedriver vävning med utgångspunkt från
sina lokaler i Örkelljunga. Föreningen har som mål att föra kulturarvet
vidare och deltar i flera olika arrangemang, bland annat på Ingeborrarp.
Man har även viss verksamhet på skolloven.

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. Föreningen visar kontinuerligt film för barn och vuxna och
kommer genomföra någon aktivitet knutet till kulturarvsåret.

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. Man har för avsikt att under året göra något kopplat
till kulturarvsåret.

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

Ekets Framtid har som ambition att skapa aktiviteter för de boende i
Eket. Man samarbetar med bland andra Ekets Byggnadsförening.
Föreningen arrangerar bland annat valborgsfirande.

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

Harbäckshults Byaförening arrangerar julmarknad samt enstaka
familjeaktiviteter. Under året vill man undersöka möjligheten att trycka
upp en bok för att ta tillvara berättelser från bygden som kommit fram
genom studiecirkelverksamhet.

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

Värsjö Byalag har ett omfattande program under hela året. Även en del
arrangemang i samarbete med Örkelljunga Kommun. Man anordnar
bland annat byavandringar, grillkvällar, friluftsdag och berättarteater.



Sammanträdesprotokoll 2018-06-14
Kultur- och fritidsnämnden

Föreningens verksamhet är starkt knuten till lokalhistorien.

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

Åsljunga Intresseförening bedriver en bred verksamhet med att aktivera
invånarna i Åsljunga och erbjuda något för alla. Det innebär bland annat
föreläsningsverksamhet, pannkakskyrka och idrottsaktiviteter. Man
planerar också att fortsätta med att uppmärksamma Åshöjdens BK, som
var 2017 års stora arrangemang.

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
nationaldagsfirande, bad och lekdag, byavandringar och spökvandring.
Föreningen har planer på att utveckla området vid det gamla
stationshuset i Skånes Fagerhult.

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

Det har gått troll i Fagerhult är en nystartad förening i Skånes
Fagerhult som vill arbeta med blandade kulturaktiviteter för barn i byn.
Man planerar samarbeten med skolan och kommer under våren vara
delaktiga i Örkelljunga kommuns projekt Föreningstid på skoltid.
Föreningens arbete och mål är starkt kopplat till lokalhistoria.

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

Yxenhults byalag är en nystartad förening med avsikt att skapa
aktiviteter i Yxenhult. Föreningen använder delvis den gamla skolan
som lokal. Föreningen arrangerar idrottsaktiviteter för barn men
planerar under året olika kulturaktiviteter.

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

***

Jäv
Kristina Söderlund (SPI) och Kenneth Jacobsson (M) anmäler jäv och
deltar inte i beslutet.
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Förslag (yrkanden)
Arne Silfvergren (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden godkänner
kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning av kulturbidrag
2018.

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att föreningen IFALL inte beviljas
kulturbidrag 2018. I övrigt yrkas att kultur- och fritidsnämnden
godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordförande konstaterar att det finns två olika yrkanden,
där skillnaden berör kulturbidraget till föreningen IFALL. Yrkandena
ställs mot varandra. Tjänstgörande ordförande finner att nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet från Arne Silfvergren (S).

Beslutsunderlag
Underlag Bidrag till Kulturföreningar.pdf
____________

Expedieras till:
Berörda föreningar
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KFN §98 KFN.2018.75 876

Fördelning av studieförbundsbidrag 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att studieförbundsbidraget
fördelas enligt beslutsunderlaget "Fördelning av
studieförbundsbidrag 2018".

Bakgrund
Totalt har åtta studieförbund ansökt om bidrag i enlighet med beslutat
regelverk. Dessa åtta är berättigade att 2018 erhålla bidrag från kultur-
och fritidsnämnden.

Enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna budget för 2018 är
300 000 kronor avsatta för fördelning till studieförbunden.

Reglemente
Grundbidrag (90% av den totala bidragssumman)
Respektive studieförbunds genomsnittliga andel av
totalt utbetalt kommunalt bidrag under de två föregående åren adderas
och divideras sedan med 2. Man får då en genomsnittsfaktor som
används för beräkning av grundbidraget. Underlag för bidrag 2009 är
genomsnittlig andel av bidragen 2007 och 2008. Grundbidraget ligger
fast i två år och omfördelas vartannat år. För bidrag 2011 bildar
genomsnittlig andel av totalt bidrag för 2009 och 2010 underlag.

Projektstöd/Utvecklingsbidrag (10% av den totala bidragssumman)
Rörligt bidrag som fördelas i förhållande till den totala
statsbidragsberättigade verksamheten, i form av studiecirklar,
kulturprogram eller annan folkbildnings-verksamhet, som respektive
studieförbund genomfört under det senast kända året med speciell
inriktning mot ungdomar. För att verksamheten skall betraktas som
ungdomsinriktad skall minst hälften av deltagarna vara under 25 år.
En förutsättning för utbetalning av bidraget är att denna verksamhet
redovisas på kommunnivå.

Den totala statsbidragsberättigade verksamheten, som framgår av
STUV-listan, är summan av antalet studietimmar i alla tre
verksamhetsformerna:
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* Studiecirkelverksamhet (antalet studietimmar x 1,0)
* Kulturprogramverksamhet (antalet kulturarrangemang x 7,3)
* Annan folkbildningsverksamhet ( antalet studietimmar x 0,5)

Senast kända år = senast redovisat år, d.v.s. för 2009 är 2008 senast
redovisat år osv.

Uppföljning/utvärdering

Studieförbunden skall till kommunen överlämna ekonomisk redovisning
samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som tydligt visar
genomförd respektive planerad verksamhet inom kommunen.
Sammanställning på blanketten ”Ansökan om kommunalt
studieförbundsbidrag”, utarbetad av Skånes Bildningsförbund, är
önskvärd men ej nödvändig, förutsatt att alla uppgifter framgår tydligt
av materialet. Redovisning av verksamhet med ungdomsinriktning
redovisas på blankett som tillhandahålls av kultur- och
fritidsförvaltningen eller annat separat blad där uppgifterna tydligt
anges.

Studieförbundets aktuella adress, kontaktperson/kontaktpersoner samt
post- eller bankgiro skall alltid tydligt anges.

Bidraget gäller för det verksamhetsår under vilket det betalas ut och
redovisningen skall gälla föregående år. Om ingen verksamhet redovisas
för föregående år utbetalas inget bidrag.

Handlingarna skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda
senast den 15 maj. Utbetalning sker i juni.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta enligt förslaget som
presenteras i beslutsunderlaget Fördelning av studieförbundsbidrag
2018.

Beslutsunderlag
Fördelning av studieförbundsbidrag 2018.pdf
____________

Expedieras till:
Berörda studieförbund
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KFN §99 KFN.2018.58 805

Ansökan om partnerskapsbidrag - Skånes Fagerhults
Scoutkår

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Skånes Fagerhults
Scoutkår ett partnerskapsbidrag på 20 000 kronor för renovering
av toalettutrymmen i sin klubblokal.

Bakgrund
Skånes Fagerhults Scoutkår har sin verksamhet i Blå huset i Skånes
Fagerhult. Föreningen behöver renovera två stycken toalettutrymmen
där man ska lägga nytt golv och installera högre toalettstolar.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Föreningens lokal är en viktig samlingslokal i Skånes Fagerhult och
renoveringen är en viktig del för att föreningen ska kunna fortsätta
bedriva bra verksamhet i lokalen. Förvaltningen föreslår att föreningen
tilldelas ett partnerskapsbidrag på 20 000 kronor.

Förslag (yrkanden)
Anneli Eskilandersson (SD), Arne Silfvergren (S) och Kenneth
Jacobsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om partnerskapsbidrag - Skånes Fagerhults Scoutkår.pdf
____________

Expedieras till:
Skånes Fagerhults Scoutkår
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KFN §100 KFN.2018.76 805

Ansökan om partnerskapsbidrag - SMK Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela SMK Örkelljunga
ett partnerskapsbidrag på 13 000 kronor för ombyggnad av bil till
folkracebil.

Bakgrund
SMK Örkelljunga vill bygga om en Volvo 850 till folkracebil. Tanken
är att ombyggnaden ska ske i samarbete med eleverna på
fordonsprogrammet. Bilen ska sedan användas av ungdomarna själva i
prova-på verksamhet samtidigt som de lär sig att reparera bilen.
Föreningen bidrar med att införskaffa material samt ansvarar för
planering och genomförande av prova-på verksamhet och andra
aktiviteter riktade mot ungdomar.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Det finns ett stort intresse för bilsport bland ungdomar i Örkelljunga,
något som SMK Örkelljunga vill fånga upp. Föreningen har stor
kunskap och erfarenhet och att bygga ny folkracebil tillsammans med
ungdomar är något som ytterligare kan öka intresset för bilsport.
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett partnerskapsbidrag på
13 000 kronor.

Förslag (yrkanden)
Anneli Eskilandersson (SD), Arne Silfvergren (S), Kenneth Jacobsson
(M) och Kristina Söderlund (SPI) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om partnerskapsbidrag - SMK Örkelljunga.pdf
____________

Expedieras till:
SMK Örkelljunga
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KFN §101 KFN.2018.77 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - STUGANS kultur-
och teaterförening

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela STUGANS kultur-
och teaterförening ett arrangemangsbidrag på 7 000 kronor för
genomförandet av pjäsen "De misslyckade".

Bakgrund
STUGANS kultur- och teaterförening är en relativt nybildad förening
som bedriver sin verksamhet vid torpen i Karsatorp och erbjuder
studiecirklar, midsommarfirande och teaterpjäser oftast i egen regi. Nu
vill de köpa in pjäsen ”De misslyckade” för visning 22 juli.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Ett av nämndens mål är att det ska erbjudas kulturaktiviteter i alla delar
av kommunen och föreningslivet är en viktig del för att detta mål ska
nås. Förvaltningen föreslår ett bidrag på 7 000 kronor.

Förslag (yrkanden)
Kristina Söderlund (SPI), Kenneth Jacobsson (M), Arne Silfvergren (S)
och Anneli Eskilandersson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag - STUGANS kultur- och
teaterförening.pdf
____________

Expedieras till:
STUGANS kultur- och teaterförening
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KFN §102 KFN.2018.78 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - Film i Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Film i Örkelljunga
ett arrangemangsbidrag på 10 000 kronor för visning av filmen
Amatör samt efterföljande samtal med regissören Gabriela Pichler.

Bakgrund
Film i Örkelljunga vill visa filmen ”Amatör” och samtidigt bjuda in till
ett samtal med regissören Gabriela Pichler, som är uppvuxen i
kommunen. Arrangemanget ska gå av stapeln 6 september och visas på
storbildsskärm i FORUM Örkelljungas idrottshall. Föreningen söker ett
bidrag på 16 000 kronor för kostnader för film, arvoden och
marknadsföring.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Film i Örkelljunga är en av kommunens största föreningar när det gäller
antalet medlemmar. Filmvisningen och samtalet med regissören
Gabriela Pichler har förutsättningar att bli ett av de större
arrangemangen under året som samtidigt kan marknadsföra
filmföreningen mot andra grupper än bara medlemmarna. Enligt
regelverket för arrangemangsbidrag är maxbeloppet som kan beviljas
10 000 kronor per ansökan. Föreningen kommer i år bli tilldelade ett
avsevärt högre kulturbidrag och kan således även bekosta
arrangemanget med detta föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår att
föreningen tilldelas ett arrangemangsbidrag på 10 000 kronor.

Förslag (yrkanden)
Kristina Söderlund (SPI), Anneli Eskilandersson (SD), Arne Silfvergren
(S) och Kenneth Jacobsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag - Film i Örkelljunga.pdf
____________

Expedieras till:
Film i Örkelljunga
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KFN §103 KFN.2018.70 828

Hemställan gällande sittdynor till Sparbanken Boken
Blackbox - Film i Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna

Bakgrund
Föreningen Film i Örkelljunga har gjort en hemställan om att kultur-
och fritidsnämnden ska köpa in sittkuddar till Sparbanken Boken
Blackbox.

Förvaltningen kommer att hantera detta inom ramen för FORUM
Örkelljungas investeringsbudget och inom ramen för förvaltningens
delegation enligt bifogat beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Hemställan gällande dynor i Sparbanken Boken Blackbox - Film i
Örkelljunga.pdf
Tjänsteskrivelse Film i Örkelljunga.docx
____________

Expedieras till:
Film i Örkelljunga
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KFN §104 KFN.2017.135 809

Genomlysning av föreningarnas investeringsbehov

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att fortsätta utredningen. Fastighetschefens
underlag ska redovisas. Vidare ska jämförelser göras med andra
kommuner (kommuner som liknar Örkelljunga) om goda
praktiska exempel på hur de hanterat lokalbehov och
bidragslösningar. Ärendet ska behandlas av nämnden på nytt i
oktober 2018.

Bakgrund
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-08-17, § 108, fick
förvaltningen i uppdrag att presentera en lägesbild över vilka föreningar
som har fastigheter och vilka investeringsbehov som föreligger.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-12-07, §174,
presenterades ett upplägg och en plan för hur utredningen kring
föreningars investeringsbehov avseende lokaler ska hanteras samt att
redovisning av uppdraget ska genomföras på nämndens sammanträde i
juni 2018.

Föreningsutvecklaren har lämnat en skriftlig sammanställning över
föreningarnas investeringsbehov. På sammanträdet lämnas en
redogörelse över hur inventeringen är gjord. Föreningsutvecklaren
framför att flera föreningar har lokaler som kan användas mer än vad de
gör idag, och att det i dagsläget inte finns någon brist på lokaler.

Kultur- och fritidschefen informerar om att det kommer att komma ett
underlag från fastighetschefen avseende de fastigheter som ägs av
Örkelljunga kommun. Frågan till nämnden är om det finns önskemål
om ytterligare underlag från förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Nämnden för samtal om vilka lokalbehov som kan tänkas finnas i
framtiden. Utöver fastighetschefens underlag finns önskemål om
jämförelser med andra kommuner (som liknar Örkelljunga) med goda
praktiska exempel på hur de hanterat lokalbehov och bidragslösningar.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-07 - KFN §174
Föreningars investeringsbehov.pdf
____________
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KFN §105 KFN.2018.6 800

Rapportering av beslut från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens 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 beslut redovisas:

Kommunfullmäktige § 56 - Tilläggsbudget 1, sammanställning

Kommunfullmäktige § 57 - Anvisningar till Delårsrapport 2018

Kommunfullmäktige § 58 - Verksamhetsberättelser för 2017 avseende
stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166 - Kommunstyrelsens beslut om
GDPR

Beslutsunderlag
KF § 56 Tilläggsbudget 1, sammanställning.pdf
KF § 57 Anvisningar till Delårsrapport 2018.pdf
KF § 58 Verksamhetsberättelser för 2017 avseende stiftelser förvaltade
av Örkelljunga kommun.pdf
KSAU § 166 Kommunstyrelsens beslut om GDPR.pdf
____________
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KFN §106 KFN.2018.7 800

Övriga frågor

Ansökningar om arrangemangsbidrag ska göras senast sex veckor innan
arrangemanget. Under sommarperioden kan det hända att ansökningar
som inkommer i tid, inte hinner behandlas av nämnden. I sådana fall
gäller delegationsordningens regler att ordförande kan fatta brådskande
beslut, efter att ha efterhört vad övriga i presidiet har för uppfattning i
ärendet.
____________
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KFN §107 KFN.2018.79 805

Ansökan om arrangemangsbidrag rally Smedsvängen -
SMK Örkelljunga

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela SMK Örkelljunga
ett arrangemangsbidrag på 10 000 kronor för deras 70-årsjubileum
med rallysprint. Bidraget finansieras via potten som finns till
kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Sammanfattning
SMK Örkelljunga vill genomföra sitt 70-årsjubileum med rallysprint på
grusvägar utanför Örkelljunga. Start, uppehåll, mål och serviceplats
hålls på FORUM. Där sker även servering. Publiken har fri entré.
Föreningen ansöker om 10 000 kronor i arrangemangsbidrag.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen har inte lämnat något förslag till nämnden, på grund av
att ansökan har inkommit precis innan nämndens sammanträde.

Kultur- och fritidschefen upplyser om att potten för
arrangemangsbidrag i stort sett är förbrukad.

Förslag (yrkanden)
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden
tilldelar SMK Örkelljunga 10 000 kronor i arrangemangsbidrag.

Arne Silfvergren (S) instämmer i yrkandet om att tilldela 10 000 kronor
i arrangemangsbidrag. Arne Silfvergen yrkar att bidraget finansieras via
potten som finns till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Anneli Eskilandersson (SD) instämmer i yrkandet om att bidraget ska
finansieras via potten till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Kenneth Jacobsson (M) instämmer i ovan nämnda yrkanden om bidrag
och finansiering.

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag Smedsvängen - SMK
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Örkelljunga.pdf
Prel.budget Mini-Smedsvängen 180811.xls
____________

Expedieras till:
SMK Örkelljunga
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KFN §108 KFN.2018.8 800

Aktuell information

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidschefen och föreningsutvecklaren lämnar följande
information.

· Nya lokaler för bibliotek: Åsljunga bibliotek flyttar till ny
lokal, och kommer under flytten att hållas stängt. Planen är att
Åsljunga bibliotek ska öppnas på nytt 2018-08-13. Även
Tockarps och Ekets filialbibliotek behöver byta lokaler under
sommaren. Förändringarna har inte kunnat påverkas av nämnden
eller förvaltningen. Förändringarna innebär vissa utmaningar för
personalen.

· Evenemang: Senaste månaden har det bland annat arrangerats
landskamper i volleyboll, nationaldagsfirande, byavandring och
konserter. De kommande månaderna arrangeras
sommarlovsaktiviteter. 2018-08-22 arrangeras EM-kval i
volleyboll i FORUM.

· Externt finansierade projekt: Musikskolan har fått 150 000
kronor. Biblioteken har fått 350 000 kronor som kommer att
användas för biblioteksutveckling och nya datorer. Några projekt
kopplat till simning och badplatser genomförs under sommaren.

· Folkbibliotek: Omstruktureringsarbete pågår med syfte att
renodla tjänsterna till att arbeta antingen med folkbibliotek eller
skolbibliotek.

· Skolbibliotek: Ny tjänstefördelning inför 2019 innebär att
verksamheten ska tillhandahålla en timme mer per vecka.

· Musikskolan: Information om aktuell situation.

· Synpunkter från allmänheten via e-tjänstportalen:
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1. Synpunkt gällande ventilationen i Ekethallen

2. Synpunkt gällande öppettider i simhallen

3. Synpunkt gällande oönskad växtlighet i Dalen

4. Synpunkt gällande placeringen av konstverk i centrum

5. Synpunkt gällande information om evenemang i FORUM

6. Synpunkt gällande ungdomar på FORUM Örkelljungas tak

7. Synpunkt gällande stavfel i programmet för nationaldagen

· Information om kommande ärenden: Delårsrapporten
kommer att behandlas vid nämndssammanträdet 2018-08-16.
Vidare kommer nämnden att diskutera prioriteringar inför
budget 2019.

· Ny kultur- och fritidschef: Information om nuläget i
rekryteringsprocessen.

____________



Sammanträdesprotokoll 2018-06-14
Kultur- och fritidsnämnden

KFN §109 KFN.2018.10 800

Delegationsärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2018-05-01--2018-05-31 till
handlingarna.

Delegationsbeslut 2018-05-01--2018-05-31:
- Delegation Arbetsmiljöärende
- Delegation initiering anbudsförfarande
- Delegation Folkbibliotekets öppettider
- Delegationsbeslut semester
- Delegationsbeslut omorganisation musikskolan
____________
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