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KFN §35 KFN.2020.3 800

Ekonomisk uppföljning 2020 - kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Bakgrund
I enlighet med gällande rutin informerar controller Pekka Kalliomäki
kultur- och fritidsnämnden om det ekonomiska resultatet per 31 mars.

Beslutsunderlag
2020 03 KFN.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

3(31)



Sammanträdesprotokoll 2020-05-18
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KFN §36 KFN.2020.52 805

Uppföljning föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Förvaltningen redovisar en lägesrapport gällande budgeten för
föreningsbidragen.

Kvarvarande medel föreningsbidrag 2020

Bidrag Beviljat Kvarvarande
Administrationsbidrag 40 000 0
Investeringsbidrag 77 190 72 810
Partnerskapsbidrag 8 486 191 514
Kartbidrag 0 40 000
Aktivitetsstöd 146 783 148 217
Lokalkostnads- och driftbidrag 0 563 000
Kulturbidrag 200 000 0
Arrangemangsbidrag 9 200 40 800
Studieförbundsbidrag 0 300 000
Medel för lovaktiviteter 24 381 125 619
Medel till nämndens förfogande 0 40 000

____________
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KFN §37 KFN.2020.27 805

Fördelning av lokalkostnads- och driftbidrag 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till fördelning av lokalkostnads- och driftbidrag 2020.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att uppdra till
förvaltningen att se över reglementet för föreningsbidrag och
komplettera det med tydliga beräkningsmodeller.

Michael Bengtsson (SD) och Tommy Rosenqvist (SD) reserverar sig
mot beslutet gällande fördelning av lokalkostnads- och driftbidrag till
förmån för eget förslag.

Martin Gustafsson (C) deltar inte i beslutet gällande fördelning av

lokalkostnads- och driftbidrag till föreningarna Skånes Fagerhults

Scoutkår och Värsjö Badplatsförening på grund av jäv.

Sammanfattning

Regelverk

Berättigade att söka lokalkostnads- och driftbidrag är
- samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad

för bidrag
SAMT

- har kostnader för lokaler som används i syfte att bedriva barn- och
ungdomsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade eller
verksamhet för pensionärer.
ELLER

- förvaltar och underhåller en anläggning/fastighet som ägs av föreningen
ELLER

- på uppdrag av Örkelljunga kommun förvaltar och underhåller en
kommunalägd fastighet

Ansökan om lokalkostnads- och driftbidrag baseras på föreningens
faktiska hyreskostnader för hyrd lokal eller driftkostnader för lokal som
föreningen driver.
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I faktiska driftkostnader ingår:
Kallhyra Försäkringar Värme och el
Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrende
Renhållningsavgift Räntor på fastighetslån Sotning

I faktisk driftkostnad ingår inte:
Telefon Internet Förbrukningsmaterial

I de fall då dessa kostnader ingår i erlagd hyra skall kostnaderna räknas
av innan faktisk hyreskostnad beräknas.

Kostnader som tas upp i ansökan om lokalkostnadsbidrag skall finnas
med i föreningens inlämnade ekonomiska redogörelse. Kvitton som
visar erlagda kostnader skall kunna uppvisas på begäran.

I de fall då föreningen själva driver anläggningen kan ett extra bidrag
för vaktmästeri, fastighetsskötsel och lokalvård komma att utbetalas.
Detta skall i förekommande fall särredovisas i ansökan.

Förening som erhåller lokalkostnads- och driftbidrag är skyldig att, när
lokalen inte aktivt används av föreningen, även upplåta lokalen till
andra föreningar eller kommunala projekt. Den sekundära hyresgästen
har då ansvaret för eventuell skadegörelse och/eller förslitning.

Bidrag kan utgå med högst 80 % av faktisk hyres- eller driftkostnad och
ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1
april.

Bidragets storlek bestäms i förhållande till tillgängligt totalt
bidragsbelopp som fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens
budgetprocess. Kultur-och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att
pröva vilka föreningar som skall erhålla lokalkostnadsbidrag.

Då bidraget är avsett att främja barn- och ungdoms-, handikapp- och
pensionärsverksamhet är bidragsbeloppet kopplat till redovisade
sammankomster. Föreningar som i sin verksamhet gratis använder
kommunala lokaler prioriteras lägre i tilldelningen.

Förvaltningens förslag

Kultur- och fritidsnämnden har under 2020 mottagit 33 ansökningar om

lokalkostnads- och driftbidrag. Ansökan om bidrag skulle vara nämnden
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tillhanda senast 1 april. Förvaltningen har informerat föreningarna 12

mars och 25 mars. Samtliga ansökningar har inkommit i tid.

I potten för lokalkostnads- och driftbidrag finns 563 000 kronor. Av

dessa ska 160 930 kronor fördelas separat enligt avtal med berörda

parter som följer;

Bengt Andersson (arrende för motionsslingan i Eket) 5 930 kr

Ekets GoIF (skylt) 2 000 kr

Skånes Fagerhults IF (skötsel Junexvallen) 52 000 kr

Åsljunga Bysamfällighet (underhåll av bro Skåneleden) 2 000 kr

Firma Erland Björkman - Örkelljunga Rodd- och kanotklubb 11 000 kr

Firma Erland Björkman - SK Näcken 32 000 kr

Tockarportens Intresseförening - flaggningsavtal 3 000 kr

Ekets Framtid - flaggningsavtal 3 000 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen (skötsel kringytor Junexvallen) 50 000 kr

160 930 kr

När det gäller kostnaden för SK Näcken och Örkelljunga Rodd- och
Kanotklubbs träningstider i friskvårdsanläggningen så är kostnaderna
preliminära tills de faktiska fakturorna är inkomna.

Kvar att fördela finns 402 070 kronor. Förvaltningen föreslår att
401 500 kronor fördelas enligt följande;

Ekets GoIF har redovisat totala kostnader på 295 450 kronor varav

222 912 kronor är kostnader för vaktmästeri och fastighetsskötsel samt

72 538 kronor är driftkostnader. Föreningen har redovisat 1335

sammankomster för 2019, föreningen använder fria lokaler vintertid.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 123 000 kronor.

Ekets Byggnadsförening har redovisat kostnader på 58 066 kronor för

driften av Ekets Bygdegård. Föreningen har inte redovisat några

sammankomster, men bedriver en bred verksamhet inom det
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allmänkulturella området. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas

ett lokalkostnads- och driftbidrag på 5 000 kronor.

Ekets Framtid ansöker om ett bidrag på 20 000 kronor vilket är en

uppskattad siffra för skötsel av motionsslingan i Eket. Föreningen har

sedan 2018 ett avtal med Örkelljunga kommun gällande skötsel av

motionsslingan. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett

lokalkostnads- och driftbidrag på 11 000 kronor.

ELM Eket har redovisat kostnader på 71 922 kronor för sin fastighet i

Eket. Föreningen har redovisat 58 sammankomster för 2019,

uteslutande barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att

föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 6 000 kronor.

ELM Åsljunga har redovisat kostnader på 68 165 kronor för sin

fastighet i Åsljunga. Föreningen har inte redovisat några

sammankomster för 2019 men har viss barn- och ungdomsverksamhet.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 4 000 kronor.

ELM Örkelljunga har redovisat kostnader på 126 362 kronor för sin

fastighet i Örkelljunga. Föreningen har inte redovisat några

sammankomster för 2019 men har barn- och ungdomsverksamhet.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 8 000 kronor.

FC Örkelljunga har redovisat kostnader på 27 791 kronor för sitt

klubbhus på Örkelljunga IP. Föreningen har inte någon verksamhet för

ungdomar och har inte redovisat några sammankomster för det statliga

aktivitetsstödet (där åldern är upp till 25 år). Förvaltningen föreslår att

föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 5 000 kronor.

IFALL har redovisat kostnader på 24 107 kronor för sin lokal i

FORUM Örkelljunga. Föreningen har redovisat 163 sammankomster

under 2019 och de använder fria lokaler. Förvaltningen föreslår att

föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 12 000 kronor.
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PRO Örkelljunga har redovisat kostnader på 95 176 kronor för sin

lokal i Örkelljunga varav 15 701 kronor är kostnader för lokalvård.

Föreningen har redovisat 301 sammankomster under 2019.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 26 000 kronor.

Sjöhultets Samfällighetsförening har redovisat kostnader på 124 542

kronor varav 66 017 kronor är kostnader för vaktmästeri och

fastighetsskötsel. Föreningen har redovisat kostnader även för lokalerna

och inte bara för badplatsen. Förvaltningen föreslår ett lokalkostnads-

och driftbidrag på 7 000 kronor grundat på tidigare års inlämnade

uppgifter och jämfört med liknande badplatser i samma storlek.

Skånes Fagerhults Bygdegårdsförening har redovisat kostnader på

23 000 kronor för sin fastighet varav 13 600 kronor är kostnader för

värme och el. Föreningen redovisar inga sammankomster men bedriver

en bred verksamhet inom det allmänkulturella området. Förvaltningen

föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på

3 000 kronor.

Skånes Fagerhults IF har redovisat kostnader på 57 976 kronor för

lokalerna på Junexvallen. Just nu är de avtalslösa vad gäller driften av

Junexvallen. Föreningen har inte redovisat några sammankomster under

2019 men bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen

använder fria lokaler. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett

lokalkostnads- och driftbidrag på 10 000 kronor.

Skånes Fagerhults Scoutkår har redovisat kostnader på 40 688 kronor

för sin fastighet i Skånes Fagerhult varav 2 000 kronor är kostnader för

fastighetsskötsel. Föreningen har redovisat 34 sammankomster under

2019. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads-

och driftbidrag på 8 000 kronor.

Skånes Fagerhults Skytteförening har redovisat kostnader på 16 228

kronor för klubbstuga och skjut hall, Bjärabygget. Föreningen har

redovisat 31 sammankomster under 2019. Förvaltningen föreslår att

föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 4 000 kronor.
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SMK Örkelljunga har redovisat kostnader på 27 528 kronor för sin

fastighet på Skönnavägen i Örkelljunga varav 8 062 kronor är

fastighetsskötsel. Föreningen har inte redovisat några sammankomster

under 2019. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett

lokalkostnads- och driftbidrag på 4 000 kronor.

SPF Örkelljunga har redovisat kostnader på 1 500 kronor vilket är

hyra av lokal. Föreningen har inte redovisat några sammankomster

under 2019. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett

lokalkostnads- och driftbidrag på 500 kronor.

Tockarportens Intresseförening har redovisat kostnader på 15 146

kronor för skötsel av badplatsen vid Wemmentorpasjön varav 11 200

kronor är fastighetsskötsel och lokalvård. Förvaltningen föreslår att

föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 7 000 kronor.

Värsjö Badplatsförening har redovisat kostnader på 3 000 kronor för

skötsel av badplatsen vid Värsjön. Förvaltningen föreslår att föreningen

tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 2 000 kronor.

Värsjö Byalag har redovisat kostnader på 52 864 kronor för Värsjö

medborgarhus varav 20 593 kronor går till fastighetsskötsel. Föreningen

har inte redovisat några sammankomster men bedriver en bred och

omfattande verksamhet inom det allmänkulturella området.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 6 000 kronor.

Wemmentorp Örkelljunga Skytteförening har redovisat kostnader på

23 500 kronor för Bjärabyggets skyttecentrum. Kostnaden för värme

och el redovisas till 20 000 kronor. De nyttjar fria lokaler. Redovisar

ingen barn- och ungdomsverksamhet, inte heller någon verksamhet för

funktionshindrade eller pensionärer. De söker bidraget för första

gången. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads-

och driftbidrag på 4 000 kronor.

Åsljunga Intresseförening har redovisat kostnader på 30 349 kronor

för skötsel av badplatsen vid Åsljungasjön. 18 354 kronor uppges gå till

fastighetsskötsel och lokalvård, resterande 11 995 kronor går till
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renhållning, vatten och avlopp samt försäkringar. Föreningen använder

fria lokaler. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett

lokalkostnads- och driftbidrag på 7 000 kronor.

Örkelljunga Baptistförsamling Korskyrkan har redovisat kostnader

på 120 940 kronor för sin fastighet i Örkelljunga. Föreningen har inte

redovisat några sammankomster under 2019 men bedriver barn- och

ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett

lokalkostnads- och driftbidrag på 9 000 kronor.

Örkelljunga Friluftsklubb har redovisat kostnader på 34 918 kronor

för sin fastighet i Örkelljunga. Föreningen har redovisat 208

sammankomster under 2019. Föreningen använder fria lokaler.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 15 000 kronor.

Örkelljunga Gymnastikförening har redovisat kostnader på 21 175

kronor för hallhyror och lokalhyra. Föreningen har redovisat 75

sammankomster under 2019. Bedriver verksamhet för

funktionshindrade, barn och ungdom samt seniorer. Föreningen

använder fria lokaler. Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett

lokalkostnads- och driftbidrag på 5 000 kronor.

Örkelljunga IF har redovisat kostnader på 53 366 kronor varav 49 925

kronor går till hyra av planer. Föreningen har redovisat 286

sammankomster under 2019. Föreningen använder fria lokaler.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 21 000 kronor.

Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb har redovisat kostnader på

170 602 kronor för hyra av bowlingbanor. Föreningen har redovisat 362

sammankomster under 2019. Förvaltningen föreslår att föreningen

tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 33 000 kronor.

Örkelljunga Rodd- och Kanotklubb har redovisat kostnader på 7 056

kronor varav 3 500 kronor är kallhyra till alliansföreningen Hjälmsjö

Arena. Föreningen har redovisat 57 sammankomster under 2019.
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Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljunga Scoutkår har redovisat kostnader på 49 828 kronor.

Föreningen har redovisat 102 sammankomster under 2019. Föreningen

bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att

föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 13 000 kronor.

Örkelljunga Tennisklubb har redovisat kostnader på 7 213 kronor

varav 3 300 kronor är fastighetsskötsel och lokalvård. Föreningen har

inte redovisat några sammankomster under 2019 men bedriver viss

barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen föreslår att föreningen

tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljunga Volleybollklubb har redovisat kostnader på 89 828 kronor

varav 87 165 kronor är lokal- och hallhyra och resterande 2 663 kronor

försäkringar. Föreningen har redovisat 151 sammankomster under 2019.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 22 000 kronor.

Örkelljunga Vävstugeförening har redovisat kostnader på 57 636

kronor. Föreningen har redovisat 141 sammankomster. Förvaltningen

föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på

8 000 kronor.

Örkelljungabygdens avdelning för HRF har redovisat kostnader på

7 200 kronor. Föreningen har redovisat 26 sammankomster.

Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och

driftbidrag på 2 000 kronor.

Örkelljungabygdens Folkdanslag har redovisat kostnader på 37 845

kronor. Föreningen har redovisat 62 sammankomster. Förvaltningen

föreslår att föreningen tilldelas ett lokalkostnads- och driftbidrag på

7 000 kronor.
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Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Yrkanden

Michael Bengtsson (SD) yrkar att nämnden ska besluta enligt

förvaltningens förslag med undantaget att föreningarna ELM

Örkelljunga, ELM Eket, ELM Åsljunga, Örkelljunga Baptistförsamling

Korskyrkan och IFALL inte tilldelas bidrag.

Tommy Rosenqvist (SD) yrkar bifall till Michael Bengtssons yrkande.

Ajournering begärs kl. 09.00-09.10.

Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt

förvaltningens förslag.

Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att flertalet

ledamöter bifaller förvaltningens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för förvaltningens förslag

Nej-röst för Michael Bengtssons yrkande

Genomförd omröstning utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.

Arne Silfvergren (S), Kristofer Nennestam (M) och Martin Gustafsson

(C) röstar ja. Michael Bengtsson (SD) och Tommy Rosenqvist (SD)

röstar nej.

Tilläggsyrkande

Kristofer Nennestam (M) yrkar att reglementet för föreningsbidrag ska

ses över och kompletteras med tydliga beräkningsmodeller.
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Michael Bengtsson (SD), Tommy Rosenqvist (SD) och Martin

Gustafsson (C) yrkar bifall till Kristofer Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Lokalkostnads-driftbidrag 2020 - Fastställd fördelning.pdf

____________

Expedieras till:
Berörda föreningar
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KFN §38 KFN.2020.70 805

Ansökan om investeringsbidrag - Örkelljunga Scoutkår

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Örkelljunga
Scoutkår ett investeringsbidrag på 25 % av den sökta summan,
vilket innebär att föreningen tilldelas 7 048 kronor för inköp av en
robotgräsklippare.

Sammanfattning
Örkelljunga Scoutkår ansöker om investeringsbidrag på 21 146 kronor,
detta motsvarar 75% av totalt belopp och följer därmed regelverk om
investeringsbidrag. Föreningen uppger sig ha svårigheter att engagera
ideella krafter för att klippa gräset och önskar frigöra kraft till
kärnverksamhet genom inköp av en robotgräsklippare. Föreningen har
verksamhet i villakvarter på Tyge Krabbes väg, den aktuella gräsytan är
på ca 1 800 kvm.

Inga medel har sökts externt då föreningen anser att den egna insatsen
indirekt är extern finansiering då den består av intäkter från
loppisverksamhet. Detta har genererat möjlighet för kåren att själv stå
för installationskostnad.

Föreningen har ca 100 medlemmar med stor barn-och
ungdomsverksamhet och har därmed verksamhet som särskilt ska
beaktas enligt regelverk om investeringsbidrag.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen 21 146 kronor i
investeringsbidrag för inköp av robotgräsklippare.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Ajournering begärs 09.28-09.30.

Yrkanden
Kristofer Nennestam (M) yrkar att föreningen tilldelas 25 % av den
sökta summan, vilket innebär 7 048 kronor.

Michael Bengtsson (SD), Tommy Rosenqvist (SD) och Arne
Silfvergren (S) yrkar bifall till Kristofer Nennestams yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att flertalet
ledamöter bifaller Kristofer Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - Örkelljunga Scoutkår.pdf
Offert Robotklippare.pdf
Bilaga - Översikt Björken 2.png

____________

Expedieras till:
Örkelljunga Scoutkår
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KFN §39 KFN.2020.77 805

Ansökan om bidrag från nämndens förfogande -
Naturarenan vid Hjälmsjön

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Föreningen
Naturarenans ansökan om bidrag på 7 500 kronor för
distribution av informationsmaterial.

Michael Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Föreningen Naturarenan Hjälmsjön fick 2017 medel för distribution
av informationsmaterial från medel till nämndens förfogande, då
gällande projekt finansierat av Leader Nordvästskåne. I nuläget vill
föreningen bl a utveckla Wallins skog och området vid Östra spång
och söker 7 500 kronor. Föreningen vill "informera Örkelljungabor
om och engagera dem i föreningens arbete och organisera arbetet".

Kommunens naturvårdsgrupp har genom kommunens LONA-
ansvarig upprättat en LONA-ansökan för verksamhet inom Wallins
skog, medfinasiering är beviljad med 65 tk, LONA-ansökan är ännu
ej beviljad. ( KSAU § 299, KLK.2019.545).

Berättigade att söka bidrag från medel till nämndens förfogande är
varje förening eller organisation som verkar inom kultur- och
fritidsområdet.

Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kultur-och
fritidsnämndens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella
villkor eller bestämmelser. Bidrag kan exempelvis utgå till
utvecklings- och försöksverksamhet, större tillfälliga arrangemang,
kulturprojekt med mera.

I ansökan berör Wallins skog nämndens ansvarsområde som
"aktivitets- och rekreationsområde". Naturturism och besöksnäring är
f n inte ansvarsområden som ligger inom nämnden och förvaltningen
har f n inte det uppdraget.
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Beslutsunderlag
Bidrag till nämndens förfogande - Naturarenan vid Hjälmsjön.pdf

____________

Expedieras till:
Naturarenan vid Hjälmsjön
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KFN §40 KFN.2020.91 805

Ansökan om investeringsbidrag - Åsljunga
Intresseförening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Åsljunga
Intresseförening ett investeringsbidrag på 3 000 kronor för inköp
av badstege vid Åsljunga badplats.

Sammanfattning
Åsljunga Intresseförening söker 3 000 kronor för ny badstege vid
Åsljunga badplats, detta motsvarar 75% av totalt belopp och följer
därmed regelverk om investeringsbidrag. Föreningen har som främsta
syfte att värna om badplatsen i byn och lägger i badbryggorna varje år.

Samhällsnyttan med fungerande badstege får anses vara stor och
uppfyller därmed kriterie för bidraget.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen ett
investeringsbidrag på 3 000 kronor för inköp av badstege.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Yrkanden

Kristofer Nennestam (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt

förvaltningens förslag.

Arne Silfvergren (S) och Michael Bengtsson (SD) instämmer i Kristofer

Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag - Åsljunga Intresseförening.pdf

____________

Expedieras till:
Åsljunga Intresseförening
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KFN §41 KFN.2020.67 809

Ansökan om partnerskapsbidrag - Örkelljunga
Friluftsklubb

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att efterhöra hos
kommunstyrelsen hur denna direkt förvaltningsövergripande
fråga ska behandlas, där ett flertal förvaltningar får ta del av
resultatet kostnadsfritt.

Frågeställningen är om det är rimligt att kultur- och
fritidsnämnden delar ut bidrag som sedan betalas in direkt till
kommunen igen.

Sammanfattning
Örkelljunga FK har planer på att producera en sprintkarta över
området Ejdern - Landisbanan - Pinnåreservatet - Lycksta för en
kostnad av 57 000 kronor. Extern finansiering har sökts för
arbetskostnad och 15 000 kronor har beviljats genom Sparbanken
Gripen. Egen finansiering är 3 450 kronor.

Sprintorientering är en snabb, strategisk sport som lockar unga och
kan utövas närmare tätorten, i kartan finns tecken på områden som
inte får passeras. Kartan skiljer sig från övrigt kartmaterial såtillvida
att den är mer detaljerad än underlag från Lantmäteriet. Pris för
framtagning av kartmaterial är 1 135 kronor per hektar, begärd
summa ger att området motsvarar ca 50 hektar. Kartan beräknas
fungera som underlag över en period på minst fem år.

Projekt eller investeringar med inriktning mot barn och ungdomar,
skall särskilt beaktas enligt regelverk för partnerskapsbidrag.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen 57 000 kronor
i partnerskapsbidrag för produktion av sprintkarta.
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Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Yrkanden

Kristofer Nennestam (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska

efterhöra hos kommunstyrelsen hur denna förvaltningsövergripande

fråga ska behandlas. Är det rimligt att kultur- och fritidsnämnden

delar ut bidrag som sedan direkt betalas in till kommunen igen,

framförallt i den här frågan där ett flertal förvaltningar kommer att ta

del av resultatet kostnadsfritt.

Michael Bengtsson (SD) instämmer i Kristofer Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan om partnerskapsbidrag - Örkelljunga FK.pdf
Bilaga ansökan om partnerskapsbidrag - ÖFK.pdf

____________

Expedieras till:
Örkelljunga Friluftsklubb
Kommunstyrelsen
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KFN §42 KFN.2020.69 805

Ansökan om bidrag - Puggehatten Skånes Mykologiska
förening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan från
Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening.

Bakgrund
Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening bedriver sin verksamhet i
hela Skåne och har ansökt om ett föreningsbidrag på 3 000 – 5 000
kronor utan att specificera vad det är man söker för.

Förvaltningens förslag till kultur- och fritidsnämnden
För att kunna bli beviljad bidrag måste en förening bedriva verksamhet i
Örkelljunga och vara registrerad i kommunens föreningsregister. I
ansökan har föreningen uppgett att ansökan inte ska ses som ett
kommunalt föreningsbidrag. Förvaltningen anser att föreningen inte kan
bli beviljad bidrag då föreningen inte följer regelverket för
föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens hantering av ärendet

Yrkanden
Kristofer Nennestam yrkar att nämnden ska besluta enligt
förvaltningens förslag.

Michael Bengtsson (SD), Tommy Rosenqvist (SD) och Martin
Gustafsson (C) instämmer i Kristofer Nennestams yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till föreningsverksamhet 2020 - Puggehatten.pdf

____________

Expedieras till:
Puggehatten Skånes Mykologiska förening
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KFN §43 KFN.2020.99 889

Ändrade öppettider på Örkelljunga bibliotek med
anledning av Meröppet

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till nya öppettider på Örkelljunga bibliotek med anledning
av införandet av Meröppet.

Sammanfattning
Med anledning av införandet av Meröppet så behöver nya öppettider för
Örkelljunga bibliotek fastställas.

Förvaltningen föreslår följande öppettider för Örkelljunga bibliotek
med start 8 juni 2020.

Den bemannade öppettiderna behålls utifrån senaste beslut.

BEMANNADE ÖPPETTIDER OBEMANNADE
ÖPPETTIDER (Meröppet)

Måndag-onsdag   10-18
Torsdag                 12-18
Fredag                   10-17    
Lördag                  10-13

Avvikande tider kan förekomma

Måndag-onsdag   08-10, 18-22
Torsdag                 08-12, 18-22
Fredag                  08-10, 17-22
Lördag                  08-10, 13-22
Söndag                  08-22

Avvikande tider kan förekomma

____________
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KFN §44 KFN.2020.82 867

Kulturpris 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte dela ut kulturpriset
2020 då det inte har inkommit några nomineringar.

Bakgrund
Örkelljunga kommun delar årligen ut ett kulturpris till en person
eller grupp av personer som har gjort särskilt förtjänstfulla insatser
inom området.

Regelverk för Örkelljunga kommuns kulturpris

§ 1 Örkelljunga kommuns kulturpris är avsett att delas ut till person eller
grupp av personer, för att stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom det kulturella området. Verksamheten kan bedrivas
inom exempelvis litteratur, musik, konst, konsthantverk, teater, film,
dans, fotokonst eller därmed jämförbara områden av kulturell
verksamhet.

§ 2 Verksamheter inom kultur- eller naturminnes bevarande som faller
under kriterierna för kulturmiljöpriset är inte kvalificerade för priset.

§ 3 Örkelljunga kommuns kulturpris kan endast tilldelas person som är
eller har varit bosatt i kommunen.

§ 4 Prisets består av ett diplom och ett honorar. Honorarets storlek sätts
av kultur- och fritidsnämnden inom ramen för nämndens årliga
budgetprocess.

§ 5 Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Förslag skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 30
april.

Kulturpristagare kan även utses efter förslag inom kultur- och
fritidsnämnden. Sådant förslag behöver ej väckas inom angiven tid.
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§ 7 Kulturpriset utdelas på nationaldagen den 6 juni. Utdelare utses ur
kultur- och fritidsnämndens presidie.

Kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet

Yrkanden
Martin Gustafsson (C) yrkar att kulturpris 2020 inte delas ut då det
inte har inkommit några nomineringar.

Kristofer Nennestam (M) och Michael Bengtsson (SD) instämmer i
Martin Gustafsson yrkande.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KFN §45 KFN.2020.40 867

Ungdomsledarpris 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Christophe Molina till
pristagare av ungdomsledarpriset 2020.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att priset delas ut vid
ett separat tillfälle på grund av rådande pandemi.

Bakgrund
Örkelljunga kommun delar årligen ut ett ungdomsledarpris till en
person eller grupp av personer som har gjort särskilt förtjänstfulla
insatser inom området.

Regelverk för Örkelljunga kommuns ungdomsledarpris

§ 1 Örkelljunga kommuns ungdomsledarpris är avsett att delas ut till
person, eller grupp av personer, för att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet som syftar till att skapa meningsfull
fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

§ 2 Priset kan endast delas ut för insatser genomförda inom förening
som vid tillfället var registrerad som aktiv hos Örkelljunga
kommun.

§ 3 Prisets består av ett diplom och ett honorar. Honorarets storlek
sätts av kultur- och fritidsnämnden inom ramen för nämndens
årliga budgetprocess.

§ 4 Pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden.

§ 5 Förslag skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast
den 30 april.

Pristagare kan även utses efter förslag inom kultur- och
fritidsnämnden. Sådant förslag behöver ej väckas inom angiven
tid.

§ 6 Ungdomsledarpriset utdelas på nationaldagen den 6 juni.
Utdelare utses ur kultur- och fritidsnämndens presidie.
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Kultur- och fritidsnämndens hantering av ärendet

Yrkanden
Kristofer Nennestam (M) yrkar att Christophe Molina tilldelas
ungdomsledarpriset 2020.

Michael Bengtsson (SD), Arne Silfvergren (S) och Martin
Gustafsson (C) instämmer i Kristofer Nennestams yrkande.

____________

Expedieras till:
Christophe Molina
Kommunstyrelsen
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KFN §46 KFN.2020.4

Information från förvaltningschefen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Kultur- och fritidschef Caroline Arvill informerar nämnden om
nedanstående ärenden;

§ Drill

§ Statliga bidrag för intäktsbortfall

Kristofer Nennestam (M) efterfrågar en redovisning av kostnader
gällande Meröppet.

Kultur- och fritidschefen svarar att förvaltningen kan ta fram en
redovisning och presentera den för nämnden.

____________
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KFN §47 KFN.2020.5 800

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 ärenden har redovisats på sammanträdet;

§ KSAU § 94 - Kul i dalen 2020

§ KF § 20 - Årsredovisning för Örkelljunga kommun 2019
inklusive särredovisning av VA-verksamheten 2019

§ KF § 22- Revidering av reglemente - kultur- och
fritidsnämnden

§ KF § 24 - Beslut om möten på distans för Örkelljunga
kommun

Beslutsunderlag
KSAU § 94 - Kul i dalen 2020.pdf
KF § 20 - Årsredovisning för Örkelljunga kommun 2019 inklusive
särredovisning av VA-verksamheten 2019.pdf
KF § 22- Revidering av reglemente - kultur- och fritidsnämnden.pdf
KF § 24 - Beslut om möten på distans för Örkelljunga kommun .pdf

____________
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KFN §48 KFN.2020.7 800

Övriga frågor

§ Kristofer Nennestam (M) ställer fråga gällande möte på distans
och information om detta i samband med kallelsen.

Ordföranden och förvaltningen besvarar frågan.

§ Martin Gustafsson (C) informerar nämnden om alternativ
gällande nämndens sammanträde i juni.

____________
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KFN §49 KFN.2020.8 800

Delegationsärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2020-04-01--2020-04-30 till
handlingarna.

§ Beslut om ändrade förseningsavgifter för biblioteken i
Örkelljunga

§ Beslut om ändrade öppettider i friskvårdsanläggning

§ Beslut om attesträtt för bibliotekschef

§ Beslut har fattats att teckna avtal med entreprenör för drift av
sim-och bowlinghall för 2020-07-01-2025-06-30 med möjlig
förlängning till längst 2027-06-30

§ Beslut om ändrad taxa för övernattning

____________
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