
Kallelse
Kultur- och fritidsnämnden

Tid: 2022-11-07, klockan 09.00
Plats: Skånes Fagerhultrummet

Gruppmöte kl 08.30 Skånes Fagerhultrummet M, KD, C
Åsljungarummet S
Värsjörummet SD

Föredragningslista

Nr Ärenderubrik Ärende

1 Godkännande av dagordning KFN.2022.1

2
Val av person att jämte ordförande justera protokollet samt tid
och plats för justering

KFN.2022.2

3 Ekonomisk uppföljning 2022 - kultur- och fritidsnämnden KFN.2022.3

4 Uppföljning föreningsstöd 2022 KFN.2022.7

5
Ansökan om arrangemangsstöd - Barnteater - Örkelljunga
Riksteaterförening

KFN.2022.137

6
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Symaskin -
PRO Örkelljunga

KFN.2022.138

7
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Kajak -
Örkelljunga Rodd- och Kanot

KFN.2022.139

8
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Kyl-frys -
Örkelljunga TK

KFN.2022.140

9
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Renovering av
samlingslokal - Skånes Fagerhults Scoutkår

KFN.2022.148

10
Remiss - Samråd ÖP2040 - Översiktsplan för Örkelljunga
kommun

KFN.2022.146

11 Taxor och avgifter 2023 - kultur- och fritidsnämnden KFN.2022.144

12 Sammanträdesdagar 2023 - kultur- och fritidsnämnden KFN.2022.143

13 Information från förvaltningen KFN.2022.4

14 Övriga frågor KFN.2022.6

15
Rapportering av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt nämnder

KFN.2022.8

16 Delegationsärenden - kultur- och fritidsnämnden KFN.2022.9

Jonas Borggren
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(1) KFN.2022.1 800

Godkännande av dagordning

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) KFN.2022.2 800

Val av person att jämte ordförande justera protokollet
samt tid och plats för justering

____________
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(3) KFN.2022.3 800

Ekonomisk uppföljning 2022 - kultur- och
fritidsnämnden

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

Bakgrund
Förvaltningen redovisar det ekonomiska resultatet per 31 oktober.

Underlag redovisas på sammanträdet då det inte var färdigställt vid
kallelsens utskick.

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(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 74 651
Stöd till anläggning och verksamhet 51 038 148 962 51 038
Lokal- och driftstöd 682 257 -19 257 679 257
Kulturstöd 185 000 15 000 185 000
Kartstöd 40 000 0 40 000
Aktivitetsstöd 334 922 78 334 922
Arrangemangsstöd 38 550 7 850 21 450
Studieförbundsstöd 300 000 0 240 024

____________
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(5) KFN.2022.137 805

Ansökan om arrangemangsstöd - Barnteater -
Örkelljunga Riksteaterförening

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Örkelljunga
Riksteaterförening ett arrangemangsstöd på 5 600 kronor till barnteater.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga Riksteaterförening ansöker om arrangemangsstöd på 5 600
kronor för att kunna arrangera en barnteater, Den modige lille
skräddaren med teatersällskapet Banditsagor.

Föreställningen kommer att visas i Forum, Sparbanken Boken Blackbox
och locka ungefär 40 besökare. Evenemanget är gratis för barn från 3 år
i vuxens sällskap.

Ytterligare stöd på 2 400 kronor har sökts från Riksteatern, medel har
ännu inte meddelats. Gage och reseersättning utgår med 8 029 kronor
vilket ger ett underskott på 5 629 kronor.

Förvaltningen föreslår att nämnden bevilja Örkelljunga
Riksteaterförening ett arrangemangsstöd på 5 600 kronor.

Konsekvenser för barn
Beslutet kommer att påverka barn och ungas möjligheter att ta del av
kulturevenemang.

Ekonomiska konsekvenser
Inom stödet finns tillräckliga medel.

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

Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsstöd - Barnteater Den modige lilla
skräddaren - Örkelljunga Riksteaterförening.pdf

____________

Expedieras till:
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Örkelljunga Riksteaterförening
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(6) KFN.2022.138 805

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
Symaskin - PRO Örkelljunga

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela PRO Örkelljunga ett
stöd till anläggning och verksamhet på 3 000 kronor för inköp av en
symaskin.

Beskrivning av ärendet
PRO Örkelljunga ansöker om stöd till anläggning och verksamhet på
3 000 kronor för inköp av en symaskin.

Verksamheten "Sy och hobby" är i stort behov av en symaskin.
Medlemmar broderar, stickar och utför andra handarbeten som med
hjälp av symaskin kan bli till dukar, handdukar, kuddvar och annat fint
som lottas ut eller delas ut som gåva vid evenemang. Privat symaskin
används i nuläget och finns därför inte alltid på plats.

Symaskinen köptes den 10 oktober 2022 hos symaskinsexperten.
Anledningen till att den redan är inköpt var det rabatterade priset som
gällde just då. Priset uppgick till 5 295 kronor (exkl. moms) men de
köpte den för 2 796 kronor (exkl. moms). I summan 4 044 kronor (inkl.
moms) ingår en 5 års garanti på 320 kronor och en överkastningsfot på
119 kronor.

Sponsorer har inte sökts då föreningen själva står för övriga kostnader
på 1 044 kronor.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen ett stöd till
anläggning och verksamhet på 3 000 kronor.

Konsekvenser för barn
Beslutet bedöms inte påverka barn

Ekonomiska konsekvenser
Inom stödet finns tillräckliga medel.
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Verksamheten Sy och hobby växer och föreningen vill ge samma
möjligheter inom alla verksamheter i PRO. "Yngre" pensionärer har
tillkommit och gjort efterfrågan och gruppen större.

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Symaskin - PRO
Örkelljunga.pdf
Bilaga symaskin - PRO Örkelljunga.pdf

____________

Expedieras till:
PRO Örkelljunga



Ja

Nej

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till anläggning och verksamhet

Ärendenummer 221012-kof21-FI04

Inskickat 2022-10-12 15:26

Uppgifter om sökande

Förening PRO Örkelljunga

Kontaktperson Nils-Eric Welander

E-post 0435-52770nicke@telia.com

Telefon 0705252770

Bankgiro/plusgiro 611-7568

Organisationsnummer 802438-0530

Information och bilagor

Beskriv projektet och dess samhällsnytta

Vår verksamhet "Sy och hobby" är i stort behov av en
symaskin. Medlemmar broderar, stickar och utför andra
handarbeten som med hjälp av symaskin kan bli till dukar,
handdukar, kuddvar och annat fint som lottas ut eller delas
ut som gåva vid evenemang. Privat symaskin används i
nuläget och finns inte alltid på plats. I dagsläget är vi ca
350 medlemmar som tillsammans skapar en mötesplats
för gemenskap, personlig utveckling, nya vänner, glädje
och hälsa. Vi erbjuder "Öppet Hus" under våra
medlemsmöten, aktiviteter och cirklar. Varje dag i veckan
vid flera tillfällen använder vi vår samlingslokal med våra
medlemmar.

Riktar sig projektet mot barn och ungdomar, jämställdhet
eller integration?

Om ja, på vilket sätt?
Verksamheten Sy och hobby växer och vi vill ge samma
möjligheter inom alla verksamheter i PRO. "Yngre"
pensionärer har tillkommit och gjort gruppen större.

Totalkostnad för projektet 4044 kronor

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Vi utvecklar verksamheten hela tiden och finansierar
själva projektet med 1044 kronor.

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 3000 kronor

Bilagor

Filnamn: Bilaga_har_lämnats_till_Sabina_Zetterstrand.pdf

Vilka konsekvenser blir det för föreningen om ansökan
inte beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Verksamheten blir kvar i gamla spår och dör ut om vi inte
förnyar och utvecklar arbetet. Vi måste kunna tillmötesgå
både gamla och nya medlemmar med intresse för
verksamheten för att hålla dem kvar och inspirera fler.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se

Sida 1 av 1  
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(7) KFN.2022.139 805

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
Kajak - Örkelljunga Rodd- och Kanot

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Örkelljunga Rodd- och
Kanotklubb ett stöd till anläggning och verksamhet på 30 000 kronor
för inköp av en fyramannakajak till barn och ungdomar.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga Rodd- och Kanotklubb ansöker om stöd till anläggning och
verksamhet på 30 000 kronor för inköp av barn/ungdoms K4
(fyramannakajak).

Föreningen vill utveckla den träning de har för barn och unga och
hoppas på så vis att fler lockas till klubben. Ett inköp av barn/ungdoms
K4 inspirerar till roligare träning och främjar kanotförbundets mål att
öka besättningspaddling både på klubbnivå och på tävlingsbanorna.
Besättningspaddling är roligt och en bra träningsform för att lära sig
samarbeta i grupp.

Totalkostnad för projektet uppgår till 55 600 kronor. Sponsring på
25 000 kronor har sökts hos Sparbanken Boken, medel har inte
meddelats men föreningen ska försöka få insyn i processen. Beviljas
stöden kommer föreningen jobba för att fakturan är förvaltningen
tillhanda innan den 15 december. Övriga kostnader står klubben för.
Inköp av material görs hos leverantören av offerten.

Om något av stöden inte beviljas eller om endast en del av ansökt
belopp beviljas blir det inget inköp av barn/ungdoms K4.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen ett stöd till
anläggning och verksamhet på 30 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - inköp av kajaker -
Örkelljunga Rodd- och Kanotklubb.pdf
Offert kajaker - Örkelljunga Rodd-och Kanotklubb.pdf



Sammanträdesprotokoll 2022-11-07
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

____________

Expedieras till:
Örkelljunga Rodd- och Kanotklubb



Ja

Ja

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till anläggning och verksamhet

Ärendenummer 221024-kof21-CP98

Inskickat 2022-10-24 12:57

Uppgifter om sökande

Förening Örkelljunga Rodd och Kanotklubb

Kontaktperson Anders Olsson

E-post busen79@gmail.com

Telefon 0704159980

Bankgiro/plusgiro 657-0428

Organisationsnummer 837600-8663

Information och bilagor

Beskriv projektet och dess samhällsnytta

Inköp av barn/ungdoms K4 (fyramanna kajak) för roligare
träning och främja Kanotförbundets mål att öka
besättningspaddling både på klubbnivå och på
tävlingsbanorna. Besättningspaddling är roligt och bra
tränings på att kunna samarbeta i grupp.

Riktar sig projektet mot barn och ungdomar, jämställdhet
eller integration?

Om ja, på vilket sätt?
Mot ungdomar, vi bedriver just nu till största del
ungdomsverksamhet som är öppen för alla oavsett kön
och bakgrund

Totalkostnad för projektet 55600

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

ta emot och packa upp kanoten ;), försöka finansiera den
del som inte blir godkänt.

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Om ja, vem och hur stort är stödet/sponsringen? Sparbanken Boken 25.000kr

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 30000

Bilagor

Filnamn:
Árajánlat_(416)_-
_Anders_Olsson__Örkelljunga_Rodd_och_Kanotklubbhoz.pdf

Vilka konsekvenser blir det för föreningen om ansökan
inte beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Vi blir utan Barn och ungdoms K4, det blir fortsatt svårt att
lära upp ungdomar i besättningspaddling.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se

Sida 1 av 1  



Voucher Number / Sorszám:
416PRICE OFFER / ÁRAJÁNLAT

Data of Offerer / Ajánlat kiállító adatai: Caller for Offer / Ajánlatkérő adatai:

ART-MONTAGE Kft.
8248 Nemesvámos, HUNGARY
Kapsa u.8./B
Tax number / Adószám: 23123951-2-19
EU tax number / EU adószám: HU23123951
Bank: OTP BANK NYRT.    Address: 1051 Budapest, Nádor
u.16. Hungary
SWIFT CODE: OTPVHUHB
Ft    account IBAN: HU96 1174 8007 2019 2806 0000 0000
EUR account IBAN: HU16 1176 3488 4594 5883 0000 0000

Bank account / Bankszámlaszám:
OTP BANK NYRT
HU16 1176 3488 4594 5883 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

Anders Olsson  Örkelljunga Rodd och Kanotklubbhoz
28635 Örkelljunga., SWEDEN
Abborrstigen 3
Tax number / Adószám: -

Valid tillDate
Ajánlat kelte Érvényességi határidő
2022.10.21. 2022.12.20.

Description Qty Net unit price Net priceVAT VAT amount Gross priceUnit
Megnevezés Menny.Mee. Nettó egységár ÁFA Nettó érték ÁFA érték Bruttó érték

#

1,00db/pc 27% 3 250,00 877,50 4 127,503 250,001. MK4 Plus
1,00db/pc 27% 700,00 189,00 889,00700,002. Transport, packing, insurrance

Total / Összesen: 3 950,00 1 066,50 5 016,502,00db/pc

Total / Végösszeg: 5 016,50 EUR

NATURASOFT Számla Professional 3.7.4.96 - (www.naturasoft.hu)
1Page / Oldal: 1/
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(8) KFN.2022.140 805

Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Kyl-frys -
Örkelljunga TK

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Örkelljunga Tennisklubb
ett stöd till fastighet och tomtmark på 2 468 kronor för inköp av en
kyl/frys.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga Tennisklubb ansöker om stöd till fastighet och tomtmark
för att införskaffa en ny kyl/frys till sin fastighet intill tennisbanorna vid
Hjälmsjön. Den gamla kylen som fungerat i 25 år har nu gjort sitt och
en ny kyl/frys blir en besparing för både miljön och energin.

Investeringen är nödvändig då kyl/frys används under säsong för
förvaring av fika, dricka, korv samt glass vid föreningens lovaktiviteter.

Kostnaden för projektet uppgår till 3 290 kronor. Upptill 75% kan
beviljas enligt regelverket, vilket är 2 468 kronor. Inga medfinansiärer
har sökts då föreningen själv finansierar resterande kostnad på 25%.

Föreningens insats blir frakt och inkoppling samt bortforsling av icke
fungerade kyl/frys.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar Örkelljunga Tennisklubb ett
stöd till fastighet och tomtmark på 2 468 kronor.

Konsekvenser för barn
Beslut förväntas påverka barn och ungas möjlighet till förtäring vid
lovaktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser
Inom stödet finns tillräckliga medel.

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

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Kyl-frys - Örkelljunga
TK.pdf
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Bilaga - offert kyl-frys - Örkelljunga Tennisklubb.pdf
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Tennisklubb



Nej

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till fastighet och tomtmark

Ärendenummer 221024-kof20-GK34

Inskickat 2022-10-24 16:21

Uppgifter om sökande

Förening Örkelljunga Tennisklubb

Kontaktperson Erling Levin

E-post erling.levin@gmail.com

Telefon 0708-556174

Bankgiro/plusgiro 5737-4399

Organisationsnummer 802503-4672

Information och bilagor

Beskrivning av projektet och dess samhällsnytta Kyl/frys har slutat fungera efter c:a 25 år och behöver
ersättas.

Totalkostnad för projektet 3.300:-

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Frakt och inkoppling samt bortforsling av icke fungerade
kyl/frys

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 3.300:-

Bilagor

Filnamn: skanna0073.pdf

Vilka blir konsekvenserna för föreningen om ansökan inte
beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Då väntar vi med anskaffningen

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se

Sida 1 av 1  
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(9) KFN.2022.148 805

Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark -
Renovering av samlingslokal - Skånes Fagerhults
Scoutkår

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

Beskrivning av ärendet
Skånes Fagerhults Scoutkår ansöker om stöd till fastighet och tomtmark
för att renovera vissa delar av föreningens fastighet Blå huset. Hallen
behöver nytt golv och ny färg på väggarna och samlingslokalen är i
behov av ny väggfärg.

I scoutlokalen äger träffarna rum och där genomförs föreningens
arrangemang. Föreningen är en ungdomsförening och de behöver en
fungerande lokal för att bedriva verksamheten.

Kostnaden för projektet uppgår till 25 000 kronor. Upptill 75% kan
beviljas enligt regelverket, vilket är 18 750 kronor. Inga medfinansiärer
har sökts då föreningen själv finansierar resterande kostnad på 25%.

Föreningen kommer själva riva ut det gamla golvet och måla väggarna.
De får hjälp med golvläggningen genom Colorama som också levererar
färg, alla tillbehör samt golv.

Föreningen kommer inte ha möjlighet att genomföra projektet om inte
medel beviljas.

Föreningen har undersökt möjligheten att få arbetet gjort innan
budgetåret 2022 stängs i december, på grund av hög arbetsbelastning
kan Colorama inte garantera att projektet kan slutföras under 2022.

Offerten kommer inte att förändras efter årsskiftet så priset består.

Nämnden kan enligt regelverket fatta beslut om utbetalning av
föreningsstöd i förskott, om särskilda skäl finns. Om så sker görs en
utbetalning av stödet under 2022 och föreningen redovisar kostnaderna
under 2023. Om projektet inte genomförs eller om kostnaderna blir
mindre än vad som har angetts i ansökan så blir föreningen
återbetalningsskyldig.
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Konsekvenser för barn
Beviljas ansökan så förväntas barn och unga påverkas på ett positivt
sätt.

Ekonomiska konsekvenser
Inom stödet finns tillräckliga medel.

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

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - Skånes Fagerhults
Scoutkår.pdf
Offert Colorama - Skånes Fagerhults Scoutkår.pdf

____________

Expedieras till:
Skånes Fagerhults Scoutkår



Nej

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till fastighet och tomtmark

Ärendenummer 221027-kof20-QI98

Inskickat 2022-10-27 13:32

Uppgifter om sökande

Förening Skånes Fagerhults scoutkår

Kontaktperson Johanna Bornell Gustafsson

E-post gusbo@telia.com

Telefon 0705460181

Bankgiro/plusgiro 5712-0594

Organisationsnummer 837600-4654

Information och bilagor

Beskrivning av projektet och dess samhällsnytta

Renovering av samlingsrum och hall i föreningens lokal
Blå Huset. Vi kommer att lägga om golvet i hallen, måla
väggarna i hallen samt i samlingsrummet. I vår scoutlokal
har vi våra träffar och genomför våra arrangemang.
Föreningen är en ungdomsförening och vi behöver en
fungerande lokal för att driva vår verksamhet.

Totalkostnad för projektet 25 000

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Vi kommer själva att riva ut befintlig matta, samt måla
väggarna själva

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 25 000

Bilagor

Filnamn: Offert_Colorama.png

Vilka blir konsekvenserna för föreningen om ansökan inte
beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Vi kommer inte ha möjlighet att genomföra projektet.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se
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Remiss - Samråd ÖP2040 - Översiktsplan för
Örkelljunga kommun

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

Bakgrund
Örkelljunga kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny
översiktsplan. Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den
fysiska planeringen av Örkelljunga kommun fram till år 2040.

Översiktsplanen är helt digital och nås via länken
https://www.orkelljunga.se/OP2040

Synpunkter gällande översiktsplanen ska lämnas senast 20 december
2022.

Stadsarkitekt Maria Månsson Brink informerar nämnden i ärendet.

____________

https://www.orkelljunga.se/OP2040
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Taxor och avgifter 2023 - kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till taxor och avgifter 2023 samt att skicka förslaget vidare till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Bakgrund
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till taxor och avgifter för 2023.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2023 - kultur- och fritidsnämnden förslag.pdf
Taxor och avgifter 2022 - kultur- och fritidsnämnden.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Taxor och avgifter 2023 

Anläggningar  

Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ställs kostnadsfritt till  

förfogande för föreningarnas verksamhet för barn- och ungdomar, funktionshindrade 

eller pensionärer, både när det gäller schemalagda och tillfälliga aktiviteter. 

 

Förutsättningar och allmänna bestämmelser 
Användande av lokaler som ägs och drivs av kultur- och fritidsnämnden 

är fritt för sammankomster.  

 

Sammankomst 
Som sammankomst räknas varje aktivitetstillfälle som 

- samlar medlemmar där majoriteten är mellan 1 – 19 år. 

ELLER 

-  samlar minst fem medlemmar med funktionsnedsättning oavsett ålder. 

ELLER 

- samlar medlemmar där majoriteten har pension eller förtidspension. 

SAMT 

- är planerad och leds av en föreningsledare. 

- pågår under minst 45 minuter. 

- inte är en entrébelagd tävling, ett kommersiellt evenemang, en studiecirkel 

eller styrelsemöte. 

 

För att i övrigt kunna använda fria lokaler gäller följande: 

 

- Förening måste uppfylla grundkraven för att vara kvalificerad för 

bidrag stöd. 

- Förening måste uppfylla definitionen som antingen barn- och 

ungdomsförening, handikapporganisation eller pensionärsförening. 

- Förening redovisar sammankomster digitalt i system som anges av 

kommunen. 

 

För övrigt användande av lokaler betalar föreningen i enlighet med taxa 

fastslagen av kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktige. 

 

*** I den kommunala sim och bowlinghallen, som drivs på entreprenad, får 

samtliga föreningar som uppfyller nedanstående kriterier upp till fem 

timmar/vecka betald av kultur- och fritidsnämnden. 

 

- Uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för föreningsstöd. 

- Uppfyller definitionen som barn- och ungdomsförening. 

- Har vattenaktivitet eller bowling som huvudverksamhet 
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Bokar föreningen mer än fem timmar/vecka får man själva bekosta detta. 

 

Kategorier 
Taxor och avgifter är fördelade enligt fyra kategorier.  
 
Kategori A 

- Aktiviteter som enligt fastslaget regelverk för föreningsstöd faller under 

begreppet sammankomst.  

 

Kategori B 
- Aktiviteter som bokas av förening registrerad hos kultur- och 

fritidsförvaltningen samt är en del av föreningens kärnverksamhet. 

- Aktiviteter som bokas av studieförbund för verksamhet inom ramen för 

förbundet. 

- Aktiviteter som bokas av annan kommunal förvaltning inom Örkelljunga 

kommun eller kommunalt bolag i Örkelljunga. 
 

Kategori C 
- Aktiviteter som bokas av förening registrerad hos kultur- och 

fritidsförvaltningen men inte är en del av föreningens kärnverksamhet. 
- Aktiviteter som bokas av föreningar eller organisationer verksamma i 

Örkelljunga men som inte är registrerade hos kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

- Bokas av privatpersoner för annan icke kommersiell verksamhet. 

- Evenemang som klassas som kategori D, men bedöms ha ett extra mervärde 

för kommunen, exempelvis ett svenskt mästerskap inom idrott. 

 

Kategori D 
- Bokas av förening eller organisation som inte är verksam i Örkelljunga. 

- Utgörs av kommersiell verksamhet oavsett organisationsform och arrangör. 

- Utgörs av evenemang. 

 
Grundprinciper vid bokning 

 
1.  Ansvarig ledare (minimiålder 18 år, dispens kan ges) skall finnas  

 närvarande vid varje aktivitetstillfälle. Ledaren är skyldig att  

 följa kommunens anvisningar från tjänstgörande vaktmästare och ta 

 del av gällande ordningsregler för anläggningen. 

 

2.  Den tilldelade tiden får inte överskridas. Fastställda ordningsföreskrifter ska 

följas. 

 

3.  Debitering sker enligt fastställd taxa. Tiden kan överlåtas  

     till annan person under förutsättning att ordningsregler föreskrifter  

     följs. Ansvaret åligger den som har bokningsavtal med  

     kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

4.  Avbokningsavgift utgår för tider som inte avbokas senast en vecka 

innan bokningstillfället.    
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Prislista – samtliga taxor per timme 

 
*     Hela anläggningen omfattar idrottshall, Sparbankens Boken Blackbox, VIP-    

rum, pressrum, mingelområde, reception-kiosk, paus-kiosk, omklädningsrum. 

 

   **  Till exempel teknik, möblering, lägga täckgolv, scenbygge, beställning av   

catering, dukning. 

 

Vardagar 08:00-15:00 A B C D 

FORUM Örkelljunga     

Sporthallen - 100 kr 200 kr 300 kr 

Sparbanken Boken Blackbox - 100 kr 300 kr 500 kr 

VIP - rummet - 100 kr 200 kr 300 kr 

Replokal (per st.) - 50 kr 100 kr - 

Hela anläggningen, heldag *   3 500 kr 8 000 kr 

Vaktmästeri, lokalvård, dagtid 

** 

Helger och kvällstid efter 

överenskommelse ** 

- - -  

500 kr/ 

arbetstimme 

Övriga idrottsanläggningar A B C D 

Idrottshallen Örkelljunga - 50 kr 110 kr 200 kr 

Idrottshallen Bastu tillägg - 90 kr 110 kr 200 kr 

Lillhallen - 50 kr 110 kr 200 kr 

Åsljungahallen, idrottshall - 50 kr 75 kr 150 kr 

Åsljungahallen, samlingslokal - 50 kr 75 kr 150 kr 

Ekethallen - 50 kr 75 kr 150 kr 

Bokelundahallen - 50 kr 75 kr 150 kr 

Junexvallen, samlingslokal - 50 kr 75 kr 150 kr 

Scenen i Dalen - - - - 

  

Vardagar 15:00-22:00 samt 
helger 08:00-22:00 

A B C D 

FORUM Örkelljunga     

Sporthallen - 150 kr 200 kr 300 kr 

Sparbanken Boken Blackbox - 100 kr 300 kr 500 kr 

VIP - rummet - 100 kr 200 kr 300 kr 

Replokal (per st.) - 50 kr 100 kr - 

  

Övriga idrottsanläggningar A B C D 

Idrottshallen Örkelljunga - 95 kr 200 kr 300 kr 

Idrottshallen Bastu tillägg - 90 kr 110 kr 300 kr 

Lillhallen - 95 kr 200 kr 300 kr 

Åsljungahallen - 95 kr 200 kr 250 kr 

Åsljungahallen, samlingslokal - 50 kr 75 kr 150 kr 

Ekethallen - 95 kr 200 kr 250 kr 

Bokelundahallen - 95 kr 200 kr 250 kr 

Junexvallen, samlingslokal - 50 kr 75 kr 150 kr 

Scenen i Dalen - - - - 
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Fotbollsanläggningar A B C 

A-plan Örkelljunga - 110 kr 210 kr 

Träningsplan Örkelljunga - 110 kr 210 kr 

Konstgräsplan helplan - 260 kr 700 kr 

Konstgräsplan halvplan - 130 kr 400 kr 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

Övriga avgifter 
 

Övernattning upp till 25 deltagare 2 000 kr 

Övernattning för skolklass bokad av privatperson/förälder,  500 kr 

Skolaklassarrangemang  500 kr 

Extra städning  400 kr/tim 

Borttappad nyckel  600 kr 

Ej återlämnat kort eller tag  300 kr 

Avbokningsavgift föreningar och privatpersoner  300 kr 

Avbokningsavgift övriga       1 000 kr  

Kulturskolan 

Kulturskolans elevavgifter indelas i  

- Instrumentundervisning inkluderande ensembleundervisning.  

- Övriga verksamheter 

 

I instrumentundervisning inkluderas individuell- eller smågruppsundervisning 

omfattande 15-20 minuter per elev samt deltagande i de ensembler som kultur- och 

fritidsförvaltningens personal bedömer lämpliga för eleven.  

 

Övrig verksamhet omfattar deltagande i Kulturskolans övriga verksamhetsområden 

så t ex drill, dans, teater och skrivarskola.  

 

Debiteringen sker per termin  

 

Instrumentundervisning   650 kr/termin 

Övrig verksamhet  350 kr/termin 

 

Hyra av instrument 
Blåsinstrument och elbas/elgitarr 300 kr/termin 

Fiol, cello och gitarr   150 kr/termin 

 A B C 

Simhallen (föreningstider) 

Ordinarie tider 

 

Se info ovan 

*** 

 

Taxa sätts av 

entreprenören 

 

- 

Bowlinghallen 

(föreningstider) 

 

Se info ovan 

*** 

 

Taxa sätts av 

entreprenören 

 

- 
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Bibliotek 

Kopiering A4 och A3 svart-vitt 3kr/sida. A4 färg 5 kr/sida, A3 färg 8 

kr/sida. 

Utskrifter A4 och A3 svart-vitt, 3kr/sida. A4 färg, 5 kr/sida. A3 färg, 8 

kr/sida. 

Nytt bibliotekskort:  

15 kronor 

Avgift för fjärrlån:  

10 kronor per lån (inom Norden). 

 

Förseningsavgifter för vuxna över 18 år: 

3 kronor/exemplar och dag. Max 100 kronor/exemplar, och max 500 

kronor/återlämningstillfälle för flera lån. För TV-spel och film på DVD eller 

Blu-Ray är avgiften 10 kronor/exemplar och dag. 

 

Administrativ avgift vid återlämning efter räkningsutskrift:  

50 kronor. 

 

Ersättningsavgift för vuxenböcker, inklusive ljudböcker:  

300 kronor. 

 

Ersättningsavgift för barnböcker, inklusive ljudböcker:  

200 kronor 

 

Ersättningsavgift för pocketböcker:  

100 kronor 

 

Ersättningsavgift för musik-CD:  

250 kronor 

 

Ersättningsavgift för DVD-filmer:  

650 kronor 

 

Ersättningsavgift för språkkurser:  

450 kronor 

 

Ersättningsavgift för TV-spel :  

700 kronor 

 

Ersättningsavgift för Daisyböcker:  

200 kronor 

 

Ersättningsavgift för tidskrifter, per exemplar:  

100 kronor 

 

Ersättningsavgift för tidskrifter, hel årgång:  

500 kronor 

 

Ersättningsavgift för Länder i fickformat :  

100 kronor 
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Ersättningsavgiften kan bli högre om boken eller materialet är dyrt eller 

svårersättligt. I dessa fall ersätts det med kostnaden för ett nyinköp. 
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Taxor och avgifter 2022

Anläggningar

Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ställs kostnadsfritt till
förfogande för föreningarnas verksamhet för barn- och ungdomar, funktionshindrade
eller pensionärer, både när det gäller schemalagda och tillfälliga aktiviteter.

Förutsättningar och allmänna bestämmelser
Användande av lokaler som ägs och drivs av kultur- och fritidsnämnden
är fritt för sammankomster.

Sammankomst
Som sammankomst räknas varje aktivitetstillfälle som
- samlar medlemmar där majoriteten är mellan 1 – 19 år.
ELLER
- samlar minst fem medlemmar med funktionsnedsättning oavsett ålder.
ELLER
- samlar medlemmar där majoriteten har pension eller förtidspension.
SAMT
- är planerad och leds av en föreningsledare.
- pågår under minst en timme.
- inte är en entrébelagd tävling, ett kommersiellt evenemang, en studiecirkel

eller styrelsemöte.

För att i övrigt kunna använda fria lokaler gäller följande:

- Förening måste uppfylla grundkraven för att vara kvalificerad för
bidrag.

- Förening måste uppfylla definitionen som antingen barn- och
ungdomsförening, handikapporganisation eller pensionärsförening

För övrigt användande av lokaler betalar föreningen i enlighet med taxa
fastslagen av kultur- och fritidsnämnden.

I kommunala anläggningar som drivs på entreprenad får samtliga föreningar
som uppfyller nedanstående kriterier upp till fem timmar/vecka betald av
kultur- och fritidsnämnden.

- Uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för föreningsstöd.
- Uppfyller definitionen som barn- och ungdomsförening.

Bokar föreningen mer än fem timmar/vecka får man själva bekosta detta.
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Kategorier
Taxor och avgifter är fördelade enligt fyra kategorier.

Kategori A
- Aktiviteter som enligt fastslaget regelverk för föreningsstöd faller under

begreppet sammankomst.

Kategori B
- Aktiviteter som bokas av förening registrerad hos kultur- och

fritidsförvaltningen samt är en del av föreningens kärnverksamhet.
- Aktiviteter som bokas av studieförbund för verksamhet inom ramen för

förbundet.
- Aktiviteter som bokas av annan kommunal förvaltning inom Örkelljunga

kommun eller kommunalt bolag i Örkelljunga.

Kategori C
- Aktiviteter som bokas av förening registrerad hos kultur- och

fritidsförvaltningen men inte är en del av föreningens kärnverksamhet.
- Aktiviteter som bokas av föreningar eller organisationer verksamma i

Örkelljunga men som inte är registrerade hos kultur- och
fritidsförvaltningen.

- Bokas av privatpersoner för annan icke kommersiell verksamhet.
- Evenemang som klassas som kategori D, men bedöms ett extra mervärde

för kommunen, exempelvis ett svenskt mästerskap.

Kategori D
- Bokas av förening eller organisation som inte är verksam i Örkelljunga.
- Utgörs av kommersiell verksamhet oavsett organisationsform och arrangör.
- Utgörs av evenemang.

Grundprinciper vid bokning

1. Ansvarig ledare (minimiålder 18 år, dispens kan ges) skall finnas
närvarande vid varje aktivitetstillfälle. Ledaren är skyldig att
följa anvisningar från tjänstgörande vaktmästare och ta del av
gällande ordningsregler för anläggningen.

2. Den tilldelade tiden får inte överskridas. Fastställda ordningsföreskrifter ska
följas.

3. Debitering sker enligt fastställd taxa. Tiden kan överlåtas
till annan person under förutsättning att ordningsföreskrifter
följs. Ansvaret åligger den som har bokningsavtal med
kultur- och fritidsförvaltningen.

4. Avbokningsavgift utgår för tider som inte avbokas senast en vecka
innan bokningstillfället.
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Prislista – samtliga taxor per timme

* Hela anläggningen omfattar idrottshall, Sparbankens Boken Blackbox, VIP-
rum, pressrum, mingelområde, reception-kiosk, paus-kiosk, omklädningsrum

** Till exempel teknik, möblering, lägga täckgolv, scenbygge, beställning av
catering, dukning.

Vardagar 08:00-15:00 A B C D
FORUM Örkelljunga
Sporthallen - 100 kr 200 kr 300 kr
Sparbanken Boken
Blackbox

- 100 kr 200 kr 300 kr

VIP - rummet - 100 kr 150 kr 200 kr
Replokal (per st.) - 50 kr 75 kr -
Hela anläggningen, heldag * 2 500 kr 5 000 kr
Vaktmästeri, lokalvård,
dagtid **
Helger och kvällstid efter
överenskommelse **

- - -
300 kr/

arbetstimme

Övriga
idrottsanläggningar

A B C

Idrottshallen Örkelljunga - 50 kr 110 kr 200 kr
Idrottshallen Bastu tillägg - 90 kr 110 kr 200 kr
Lillhallen - 50 kr 110 kr 200 kr
Åsljungahallen,
Idrottshallen

- - 75 kr 150 kr

Ekethallen - - 75 kr 150 kr
Bokelundahallen - - 75 kr 150 kr

Vardagar 15:00-22:00
samt helger 08:00-22:00

A B C D

FORUM Örkelljunga
Sporthallen - 150 kr 200 kr 300 kr
Sparbanken Boken
Blackbox

- 100 kr 200 kr 300 kr

VIP - rummet - 100 kr 150 kr 200 kr
Replokal (per st.) - 50 kr 75 kr -

Övriga
idrottsanläggningar

A B C D

Idrottshallen Örkelljunga - 95 kr 170 kr 200 kr
Idrottshallen Bastu tillägg - 90 kr 110 kr 200 kr
Lillhallen - 95 kr 170 kr 200 kr
Åsljungahallen,
Idrottshallen

- - 100 kr 150 kr

Ekethallen - - 100 kr 150 kr
Bokelundahallen - - 100 kr 150 kr
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Fotbollsanläggningar A B C
A-plan Örkelljunga - 110 kr 210 kr
Träningsplan Örkelljunga - 110 kr 210 kr
Konstgräsplan helplan - 260 kr 700 kr
Konstgräsplan halvplan - 130 kr 400 kr

*** Kommunen svarar för kostnader för ordinarie träningstid 5h/vecka och förening.
Detta gäller de föreningar som uppfyller definitionen på barn-och
ungdomsförening samt har aktiviteter som faller under begreppet sammankomst.
Kostnader för tider därutöver svarar föreningen för. Timtaxa enligt avtal.

Övriga avgifter

Övernattning upp till 25 deltagare 1 500 kr
Övernattning för skolklass bokad av privatperson/förälder, 500 kr
Skolaklassarrangemang 500 kr
Extra städning 300 kr/tim
Borttappad nyckel 500 kr
Ej återlämnat kort eller tag 100 kr
Avbokningsavgift föreningar och privatpersoner 200 kr
Avbokningsavgift övriga 1 000 kr

Musikskolan

Musikskolans elevavgifter indelas i
- Instrumentundervisning inkluderande ensembleundervisning.
- Övriga verksamheter

I instrumentundervisning inkluderas individuell- eller smågruppsundervisning
omfattande 15-20 minuter per elev samt deltagande i de ensembler som kultur- och
fritidsförvaltningens personal bedömer lämpliga för eleven.

Övrig verksamhet omfattar deltagande i Musikskolans övriga verksamhetsområden
så t ex drill, dans, teater och skrivarskola.

Debiteringen sker per termin

Instrumentundervisning 650 kr/termin
Övrig verksamhet 350 kr/termin

Hyra av instrument

A B C
Simhallen (föreningstider)
Ordinarie tider Se nedan

***
Taxa sätts av
entreprenören

-

Bowlinghallen
(föreningstider) Se nedan

***
Taxa sätts av
entreprenören

-
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Blåsinstrument och elbas/elgitarr 300 kr/termin
Fiol, cello och gitarr 150 kr/termin

Bibliotek

Kopiering A4 och A3 svart-vitt 3kr/sida. A4 färg 5 kr/sida, A3 färg 8
kr/sida.

Utskrifter A4 och A3 svart-vitt, 3kr/sida. A4 färg, 5 kr/sida. A3 färg, 8
kr/sida.

Nytt bibliotekskort:
15 kronor
Avgift för fjärrlån:
10 kronor per lån (inom Norden).

Förseningsavgifter för vuxna över 18 år:
3 kronor/exemplar och dag. Max 100 kronor/exemplar, och max 500
kronor/återlämningstillfälle för flera lån. För TV-spel och film på DVD eller
Blu-Ray är avgiften 10 kronor/exemplar och dag.

Administrativ avgift vid återlämning efter räkningsutskrift:
50 kronor.

Ersättningsavgift för vuxenböcker, inklusive ljudböcker:
300 kronor.

Ersättningsavgift för barnböcker, inklusive ljudböcker:
200 kronor

Ersättningsavgift för pocketböcker:
100 kronor

Ersättningsavgift för musik-CD:
250 kronor

Ersättningsavgift för DVD-filmer:
650 kronor

Ersättningsavgift för språkkurser:
450 kronor

Ersättningsavgift för TV-spel :
700 kronor

Ersättningsavgift för Daisyböcker:
200 kronor

Ersättningsavgift för tidskrifter, per exemplar:
100 kronor

Ersättningsavgift för tidskrifter, hel årgång:
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500 kronor

Ersättningsavgift för Länder i fickformat :
100 kronor

Ersättningsavgiften kan bli högre om boken eller materialet är dyrt eller
svårersättligt. I dessa fall ersätts det med kostnaden för ett nyinköp.
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Sammanträdesdagar 2023 - kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
till sammanträdesdagar 2023.

Bakgrund
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar 2023
och föreslår att gruppmöten startar 08:30 och sammanträden 09:00.

Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2023 - kultur- och fritidsnämnden - förslag.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen



Sammanträdesdagar 2023 - kultur- och fritidsnämnden

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Kommunfullmäktige 30 27 27       24 29 26 28 25 30 27 18
Kommunstyrelsen 11 1 1         5 3 7 9 6 4 29
Arbetsutskott 18 8,15 8,15 12,19 10,17 14 16 13,20 11,18 8,15 13
Ev arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden 23 20 13 17 15 12 14 11 9 20 4
Socialnämnden
Arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Arbetsutskott
Personalutskott fm
Chefsgruppen

Bokslutsdag 29 mars
Behandling av årsredovisning KS 5 april
Budgetupptakt 6 april eller 11 april
Beslut om årsredovisning KF 24 april
Möte om budgetförutsättningar 8-9 juni
Genomgång av budgetförutsättningar med kommunal- och oppositionsråd 31 augusti
Delårsdag 27 september
Budgetdialog 28-29 september
Behandling av delårsrapport KS 4 oktober
Behandling om budget 2024 med flerårsplan KS 25 oktober
Beslut om delårsrapport KF 30 oktober
Beslut om budget 2024 med flerårsplan KF 27 november



Sammanträdesprotokoll 2022-11-07
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(13) 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:

· Organisation förvaltning

· Information om kommande ansökningar gällande föreningsstöd

· Föreningsmöte

· InfoPointdag

____________



Sammanträdesprotokoll 2022-11-07
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(14) KFN.2022.6 800

Övriga frågor

____________



Sammanträdesprotokoll 2022-11-07
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(15) KFN.2022.8 800

Rapportering av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt nämnder

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

Sammanfattning
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnder som
berör kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande rutin redovisas på
nämndens sammanträde.

Följande ärenden har redovisats på sammanträdet;

· KSAU § 197 - Förslag från ungdomsrådet

Beslutsunderlag
KSAU § 230 - Förslag från Ungdomsrådet.pdf

____________



Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Louise Johansson

Förslag från Ungdomsrådet

719 Barnkonventionen

Skede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Initierare

2022-10-17KLK.2022.25



Handlingar

Avsändare\Mottagare

2427652022-03-24

PostidDatum

Beskrivning

Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 69

Avsändare\Mottagare

2466002022-06-14

PostidDatum

Beskrivning

Förslag från Ungdomsrådet - Självförsvarskurs.pdf

A(0)

Avsändare\Mottagare

2466012022-06-14

PostidDatum

Beskrivning

Förslag från Ungdomsrådet - Tillförsel av Redlocker.pdf

A(0)

Avsändare\Mottagare

2466022022-06-14

PostidDatum

Beskrivning

Förslag från Ungdomsrådet - Grillplatser.pdf

A(0)

Avsändare\Mottagare

2522152022-10-17

PostidDatum

Beskrivning

Protokoll 2022-10-12 - KSAU § 230

Sidan 1 av 1den 17 oktober 2022



Sammanträdesprotokoll 2022-03-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 69 KLK.2022.25 719

Förslag från Ungdomsrådet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in
Ungdomsrådet till dialog kring de olika förslagen.

Ärendebeskrivning
Ungdomsrådet har i samband med en tävling på Örkelljunga
Näringslivs mässa tagit fram förslag på saker som kan genomföras i
Örkelljunga kommun.

Rådet presenterar följande förslag:

 Frisbeegolf

 Ny/upprustad grillplats vill Hjälmsjön

 Läktare till konstgräsfotbollsplanen

 Allaktivitetshus

 Rutschkana Mammas vik Hjälmsjön

 Redlocker

 Självförsvarskurs för tjejer mellan 12-25 år

Christian Larsson (M) yrkar kommunstyrelsens arbetsutskott ska bjuda
in Ungdomsrådet till dialog kring de olika förslagen.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.
____________

Expedieras till:
Ungdomsrådet



 

 

 

Örkelljunga kommun 
Webbplats 

www.orkelljunga.se 
E-post 

kommunkontor@orkelljunga.se 
Organisationsnr 

212000-0878 

Postadress 

Kommunledningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 

Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 

0435-550 00 vx 
Fax 

0435-545 40 
Bankgiro 

5250-6847 

 

 

 

 

Ungdomsrådet 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(22) 

Datum 

2022-06-03 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Självförsvarskurs 

Förslag till beslut  

 

Ungdomsrådet vill att det skall finnas en självförsvarskurs för tjejer mellan 

13 och 25 år i Örkelljunga.  

 

Beskrivning av ärendet 

 

I Örkelljunga kommun finns det många unga tjejer som lider av psykisk 

ohälsa eller känner sig otrygga. Vi i ungdomsrådet vill tillsammans med 

Örkelljunga karateklubb anordna en självförsvarskurs för tjejer mellan 13-

25 år för att bygga upp bättre självkänsla och bättre självförtroende, vilket 

leder till ökad trygghet. Kursen kommer att hållas 6 gånger på höstterminen 

och Örkelljungas karateklubb är possessiva till att medverka som 

instruktörer. Klubben tycker att det är viktigt att lära sig enkla knep för att 

kunna försvara sig och det kan dessutom locka fler tjejer till att börja på 

karate. Själva klubben har funnits i Örkelljunga i 20 år och drivs av 

huvudtränaren Ivan Matuzovic. Det finns medlemmar från 8 år till 60 år och 

både killar och tjejer i alla åldrar. Det finns många duktiga karatekas i 

klubben varav många har vunnit många tävlingar. 

 

Syftet med ärendet  

Syftet med detta ärende är att tjejer som bor i Örkelljunga kommun ska må 

bättre och känna en ökad trygghet. Att veta hur man kan försvara sig bygger 

upp en stort självförtroende vilket är grunden till att känna trygghet. 

Dessutom kan det hjälpa med att lära känna dig själv bättre och därmed få 

en bättre självkänsla. Ungdomsrådet menar att vi måste satsa på att öka 

tryggheten och minska den psykiska ohälsan som är som störst bland unga 

tjejer.  

 

 



 

Örkelljunga kommun 
Datum 

2022-05-23 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Konsekvenser för barn 

□ Målgruppen som detta förslag gäller är unga tjejer mellan 13 och 25. De 

kommer att må bättre och dessutom känna sig starkare och tryggare. 

Örkelljunga kommer att kännas tryggare.  

□ Det finns en risk att de som inte passar in i dessa kriterier kan känna sig 

åsidosatta. Men till en början siktar vi in oss på tjejens då denna 

målgrupp är mest utsatta enligt statistik från LUPP 2018 och 

trygghetsmätningen. 

□ Detta förslag kommer ifrån ungdomar i Örkelljunga kommun vilket 

betyder att de har haft möjligheten att yttra sig i förslaget.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

□ Hyra en idrottshall är gratis men man måste vuxentaxa för dem över 19 

år. Om majoritet av dem som kommer är under 19 år, är det gratis. 

Men om de under 19 år är en minoritet kommer vuxentaxa kosta 570 

kr då det är 6 tillfällen och hyra hallen kostar 95 kr i timmen.  

□ Det finns en instruktör från Örkelljunga karateklubb som gärna ställer 

upp utan några kostnader  

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

 

□ Förslaget gäller endas för tjejer mellan 13 till 25 år och kan därför 

kännas diskriminerande mot personer som inte passar in i de kriterierna. 

Enligt 1§ diskrimineringslagen kommer förslaget inte anses vara 

diskriminerande för personer med ett annat kön och kan därmed inte bli 

dömd för ett sådan brott. Trots detta, kan personer med annat kön ändå 

känna sig utanför.  

 

 

 

 

 

Vice ordförande i Ungdomsrådet, Irma Molina  

 

 
 

 
 



Ungdomsrådet

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2022-06-01

Tillförsel av RedLocker

Förslag till beslut
Ungdomsrådet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att tillförse tre av
Kungsskolans toaletter med RedLocker för att öka tryggheten bland
eleverna.

Beskrivning av ärendet
Förslaget gäller tillförsel av RedLocker till Kungsskolan. RedLocker är en
tampongautomat som, med hjälp av ett knapptryck, förser användaren med
en tampong, därefter låser sig automaten en tid för att sedan kunna brukas
igen. Automaterna kommer finnas tillgängliga på tre toaletter vilket gör att
skolsköterska inte behöver efterfrågas efter mensskydd. Detta underlättar
användaren samt att det är tillgängligt hela tiden, vilket skolsköterskan inte
alltid är. Att erbjuda gratis mensskydd inkluderar personer som inte har
möjlighet att ta med hemifrån, men även om behovet kommer plötsligt.

Konsekvenser för barn
Förslaget kommer beröra personer som är i behov av mensskydd.
Tillgängligheten för mensskydd kommer bidra med inkludering och trygghet
för dessa personer.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna blir 3 227 kronor engångspris, därefter 1 506 kronor i månaden
för montering av alla tre, samt påfyllning av 90 tamponger per automat i
månaden. Ett år blir 15 060 kronor, beräknat på 10 månader. Investeras detta
i tio år blir kostnaderna 150 600 kronor, exklusive engångskostnaden.
Kostnaderna är utan moms.

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Förslaget anses inte kunna diskriminera någon enligt 1§
diskrimineringslagen.

Johanna Ottosson

Ordförande Örkelljunga Ungdomsråd

Örkelljunga kommun
Webbplats
www.orkelljunga.se

E-post
kommunkontor@orkelljunga.se

Organisationsnr
212000-0878

Postadress
Kommunledningsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Besöksadress
Biblioteksgatan 10

Telefon
0435-550 00 vx

Fax
0435-545 40

Bankgiro
5250-6847



Förslag från ungdomsrådet                                       2022-06-04 

 

 

Grillplats Aboraledden 

 

Grillplatsen vid abborraleden är fin men vi skulle vilja ha plexiglas runt om på grund 

utav att det blåser väldigt mycket in vid grillplatsen så att det blir kallt. Därför skulle 

det uppskattas med ett form av skydd för de som grillar på platsen. Men man vill 

samtidigt ha en bra utsikt och därför är plexiglas bra för att man ser igenom och de 

går inte sönder. Att göra detta skulle leda till att fler grillar på vår och höst och att fler 

skulle använda det.  

Ett plexiglas kostar runt 500 kr beroende på hur stort de ska vara och man behöver 

sex st eftersom de finns sex sidor. Vilket leder till en slutsumma på ca 30 000 kr. 

Plus en montör kostar 700-800 kr i timmen. 

 

Vi i ungdomsrådet yrkar för att utveckla den grillplats vid abborraleden som finns 

med plexiglas så att det inte blir så blåsigt och att man kan njuta av utsikten. 

 

 

 

 

Grillplats vid mammasvik 

 

Grillplatsen vid mammas vik är gammal och det skulle behöva en renovering utav 

den för att fler skulle vilja grilla där.  

 
En liknande den vid abborraleden hade varit bra att bygga där. Så blir den fin och tak 

är bra ifall att det regnar så att regnet inte kommer på maten. Att göra dessa 

utvecklingar skulle leda till mer umgänge och mer grillning vid mammas vik.  

 

Vi i ungdomsrådet yrkar för att utveckla den grillplats som finns med tak och 

sittplatser. 

 

 

 



 

 

Grillplatser i förorter 

 

I Örkelljunga finns det även förorter såsom åsljunga, skånes fagerhult och eket. 

Det finns dock inga grillplatser eller i princip inga på dessa platser. 

 

I Eket finns det ingen sjö så att vid slingan i eket skulle vara en utmärkt plats 

eftersom det finns många som går och är där. 

 

I Åsljunga skulle nere vid Åsljungasjön alltså badplatsen vara ett bra ställe, många 

befinner sig där på sommaren och de som bor där skulle uppskatta en grillplats nära. 

Eftersom det är inte är okej att grilla på alla ställen. 

 

I Skånes fagerhult skulle det vara bra att också ha en grillplats nära badplatsen till 

Fedingesjön. Både för de som bor i närområdet samt för de som är där på 

sommaren.  

 

Vi i ungdomsrådet yrkar för att bygga en grillplats i var förort så det finns möjlighet 

för alla att gå dit och grilla, umgås och ha trevligt. De skulle uppskattas mycket av 

dem som bor där. 

 

Lova Eskilandersson, Ungdomsrådet 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 2022-10-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 230 KLK.2022.25 719

Förslag från Ungdomsrådet

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande svar
till Ungdomsrådet.

Förslag 1 - RedLocker:
Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiv till förslaget. Förslaget
är tillgodosett genom de åtgärder som vidtas av utbildnings-
förvaltningen på Kungsskolan.

Förslag 2 - självförsvarskurs:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ungdomsrådet
ansöker om pengar från medborgarbudgeten som finns inom
projektet Unga tjejers ohälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott
kommer att behandla en sådan ansökan i positiv anda.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att informeras om förslaget
och ovanstående svar.

Förslag 3 - grillplatser:
Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att det finns grillplatser
på de flesta av orterna som nämns i förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att informeras om förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-05-09 haft dialog med
ungdomsrådet om förslag från rådet. Det har lämnats in tre konkreta
förslag från ungdomsrådet.

1. Förse tre av Kungsskolans toaletter med RedLocker för att öka
tryggheten bland eleverna.

2. Självförsvarskurs för tjejer mellan 13 och 25 år i Örkelljunga.
3. Tillskapande av grillplatser vid Aborraleden och Mammas vik i

Örkelljunga, samt i Eket (slingan), Åsljunga (Åsljungasjön) och
Skånes Fagerhult (Fedingesjön).



Sammanträdesprotokoll 2022-10-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Avseende förslag 1 noteras att utbildningsnämnden 2022-10-06
behandlat ett motsvarande ärende. I beslutsunderlaget framgår följande:
"Alla skolor i Örkelljunga kommun erbjuder gratis mensskydd, i första
hand via elevhälsans personal, men även via andra yrkeskategorier. En
automat för utdelning av gratis mensskydd har under senare delen av
vårterminen 2022 beställts till Kungsskolan på försök, men den har
ännu inte levererats. Vid leverans kommer automaten att användas och
funktionen utvärderas.".

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-16 - KSAU § 69
Förslag från Ungdomsrådet - Tillförsel av Redlocker.pdf
Förslag från Ungdomsrådet - Självförsvarskurs.pdf
Förslag från Ungdomsrådet - Grillplatser.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningens utredare (för kännedom)
Ungdomsrådet (för kännedom)
Kultur- och fritidsnämnden (för information avseende förslag 2)
Samhällsbyggnadsnämnden (för information avseende förslag 3)



Sammanträdesprotokoll 2022-11-07
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(16) KFN.2022.9 800

Delegationsärenden - kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2022-10-01 -- 2022-10-31 till
handlingarna.

· Beslut om uppsägning på egen begäran gällande kultur- och
fritidssamordnare i enlighet med delegationspunkt D.1 i kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning fastställd 2021-12-06, § 139.
Diarienummer KFN.2022.150.

· Beslut om uppsägning på egen begäran gällande gitarrpedagog i
enlighet med delegationspunkt D.1 i kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning fastställd 2021-12-06, § 139. Diarienummer
KFN.2022.151.

· Beslut om avtal gällande bibliotekssamverkan Familjen
Helsingborg i enlighet med delegationspunkt B.10 i kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning fastställd 2021-12-06, § 139.
Diarienummer KFN.2022.152.

____________
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