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Hej! 

Tyvärr så håller pandemin ett starkt grepp om oss och det verkar som om den kommer göra det ett 

tag till. Just nu ser vi en mycket stor ökning av antalet smittade i regionen och vi har fått stänga ner 

simhall, ishall och biblioteken. Vi har dessutom fått stoppa uthyrning av alla lokaler förutom för 

idrottsföreningar och för skolundervisningen. Vi har därför tagit ett beslut att ställa in höstens 

föreningsträff. Alla är vi påverkade i både stort och smått och vi hoppas att vi kan hjälpa till med att 

minska smittspridningen genom att inte ha denna träff just nu. Nästa föreningsträff kommer vi att 

försöka genomföra under februari 2021.  

Vi har dock en hel del information som vi tänkte berätta om på mötet som vi nu istället skriver om 

och skickar till er. 
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Allmän info från Kultur & Fritid 

 

Kultur och Fritid jobbar med verksamhetsplaner och tema som sträcker sig över 1 år. Just nu har vi 

bemötande som tema. Vi belyser detta med att alla ska känna sig Välkomna när de besöker våra 

verksamheter.  

 

HBTQI-certifiering 

Som en del i detta så har hela enheten kultur och fritid gjort en omcertifiering inom HBTQ vilket 

innebär att alla som jobbar har gått denna utbildning och hela verksamheten har en gemensam 

handlingsplan. Vi blev godkända och är nu HBTQI certifierade. RFSL som sköter detta har lagt till ett I 

till certifieringen som betyder Intersex. Vi tycker det är självklart med alla människors lika värde. 

 

Drogpolicy för föreningar 

För att underlätta för föreningar i Osby kommun så har Kultur och Fritid tagit fram en drogpolicy som 

just nu behandlas politiskt. När denna är klar så kommer vi att berätta mer om policyn. Den ska gälla 

från och med den 1/1-2021. 

 

Trygghetsvandring 

Vi arbetar med att få igång trygghetsvandring i Osby kommun med start i Osby tätort. Vi har redan 

pratat om detta vid ett föreningsmöte men nu har vi fått ihop 5 föreningar som är intresserade att 

delta i Osby och nästa möte är inbokat på teams den 11/11 klockan 16.00. 

 

Depositionsavgift Hemgården 

Från 1/1 2020 tas en depositionsavgift ut på 2000 kr för privatpersoner vid bokning av Hemgården i 

Killeberg. Depositionsavgift Hemgården beslutades av kommunfullmäktige i december 2019. 

 

Lokalbokning restriktioner 

Lokalbokningen är stängd fram till och med 17/11. Idrottsföreningar får dock fortsatt hyra 

idrottshallar, simhallar och ishall under förutsättning att rådande restriktioner följs.  

Tänk på att folkhälsomyndigheten uppmanar alla att:  

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher 

och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller 

senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar 

inomhus, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.  

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/ 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/
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Vid bokning av lokaler skall en Covid-19-blankett skrivas under. Där bekräftar lokalbokaren att 

rådande restriktioner följs. Blanketten fås i samband med bokning och kan även hämtas på 

www.osby.se under Hyra lokaler och anläggningar. 

 

Observera att avbokningar under rådande restriktioner ej sker automatiskt! Meddela därför ej 

nyttjade bokningar till ylva.kronblad@osby.se 0479-528 175 så att dessa ej bli fakturerade. 

 

Nycklar & taggar 

Sandra Hellsing har hand om alla nycklar och taggar till våra uthyrningslokaler. Kontakta Sandra om 

din tagg slutat fungera så får du en ny.  

Hon nås bäst mellan klockan 9-13 på mail eller telefon: sandra.hellsing@osby.se telefon: 0709-

888671. Under rådande omständigheter är det tidsbokning som gäller. 

Det är viktigt att nycklar och taggar som inte används lämnas tillbaka till Sandra. De får inte gå vidare 

till annan person utan att Sandra meddelas så ny kvittens kan skrivas. Nycklar och taggar är 

personliga så man har ett personligt ansvar att ta hand om dem på rätt sätt och meddela om de 

kommit bort. 

 

Kommunala föreningsstöd 
De kommunala stöden söks digitalt två gånger årligen genom SmartBook föreningsportalen. För att få 

tillgång till SmartBook fylls en blankett för samtycke i och skickas till mejladressen 

osbyfritid@osby.se, så registreras dina inloggningsuppgifter. Behöver du hjälp med att fylla i ansökan 

eller inte kan fylla i ansökan på nätet hör av dig till osbyfritid@osby.se eller ring kommunens 

Kontaktcenter på 0479-52 80 00.  

Mer övergripande information samt blanketter och riktlinjer hittar du här:  

https://www.osby.se/se--gora/foreningsliv/foreningsstod.html  

 

Det finns nu möjlighet att söka projekt och arrangemangsstöd! Ansökan behöver komma in  

senast 1/12 men projektet/arrangemanget kan genomföras under 2021. Projekt/arrangemang 

planerade efter rådande restriktioner prioriteras. Hör gärna av er till osbyfritid@osby.se vid frågor. 

 

Följande kommunala föreningsstöd finns att söka: 

 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar. Bidraget baseras på en 

helhetsbedömning utifrån föreningens planerade verksamhet och de övergripande  

fördelningskriterierna. 

 

 

 

 

http://www.osby.se/
mailto:ylva.kronblad@osby.se
mailto:sandra.hellsing@osby.se
mailto:osbyfritid@osby.se
mailto:osbyfritid@osby.se
tel:0479-528000
https://www.osby.se/se--gora/foreningsliv/foreningsstod.html
mailto:osbyfritid@osby.se
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Verksamhetsstöd lika möjligheter 

Detta stöd vänder sig till föreningar som driver verksamhet för grupper som i lägre grad deltar i 

föreningslivet och samhället i övrigt. Det kan också vara att de har särskilda hinder för att ha en aktiv 

fritid eller vara del av ett socialt sammanhang. 

 

Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstödet riktas till verksamhet för barn och unga och/eller personer med 

funktionsnedsättning. Bidraget baseras på antal genomförda aktiviteter för barn och unga samt 

personer med funktionsvariation. 

 

Drift och hyresstöd 

Drift- och hyresstödet ges till föreningar som äger eller hyr en lokal eller anläggning, eller driver 

anläggningar som ägs av kommunen. 

 

Stöd till samlingslokaler 

Stöd till samlingslokaler ges till föreningar som driver föreningsägda samlingslokaler som hålls öppna 

och tillgängliga för andra föreningar, allmänhet och civilsamhället. Samlingslokaler som finns 

tillgängliga för boende i de mindre orterna och på landsbygden prioriteras samt lokaler som bidrar till 

ett brett kulturliv och sociala mötesplatser. Stödet sökes ett år i förväg. 

 

Investeringsstöd 

Investeringsstöd kan sökas av alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. Föreningar kan 

söka stöd för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete. De kan också söka stöd för större 

underhållsarbeten på anläggningar som ägs av föreningen eller som föreningen driver eller hyr på 

lång sikt. Investeringen ska i detta fall kunna ses som lös egendom. Föreningar med verksamheter för 

barn och unga prioriteras liksom arbeten inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning. 

 

Projekt och arrangemangsstöd 

Projekt- och arrangemangsstöd ger föreningar, fria grupperingar och andra aktörer möjlighet att 

arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Stödet kan även sökas av privatpersoner samt av 

nystartade föreningar som ett start- och utvecklingsstöd. Projekt och initiativ som drivs av och för 

unga mellan 13–25 år prioriteras. 

 

Stöd till studieförbund 

Det kommunala studieförbundsstödet syftar till att stödja de studieförbund som bedriver 

verksamhet i Osby Kommun. De för året budgeterade medlen fördelas mellan studieförbunden 

utifrån mängden verksamhet man bedrivit i kommunen under två år. Rapporterad verksamhet 2016 

samt 2017 är bidragsgrundande för 2019 års bidrag osv. Nästa ansökningsperiod stänger 1 maj 2021. 
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Sparbanksstiftelsen 
Sparbanksstiftelsen har öppnat upp för en bidragsperiod som heter Föreningsstödet. Det är ett extra 

bidrag till alla föreningar i Osby kommun som har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.  

Det handlar inte bara om idrottsföreningar utan även annan barn- och ungdomsverksamhet. Det kan 

vara exempelvis scouter eller kulturföreningar.  

Länk för mer information och ansökan: 

https://www.sparbankenskane.se/samhallsengagemang/projekt-och-initiativ/foreningsstodet0.html 

Ansökningsperioden är öppen till 27 november. 

 

Konstpromenad 
I tider då evenemang ställs in och vi uppmanas att inte samlas inomhus är det extra tacksamt med 

aktiviteter som kan utföras utomhus med social distansering. Därför lanserar vi en ny 

konstpromenadkarta. En promenad på ungefär 2 km som tar oss förbi utomhuskonst i de centrala 

delarna av Osby. Förutom information kan en genom QR-koder få videohälsningar från konstnärerna 

bakom eller andra personer som har koppling till konstverket. Kartan kommer snart att finnas att 

hämta på kommunens bibliotek så fort dessa är öppna igen, på Kontaktcenter samt kommunens 

hemsida.  

 

 

Evenemangskalendern våren 2021 

Kultur och fritid producerar evenemangskalendern som ges ut tre gånger per år, den tryckta 

kalendern delas ut till alla hushåll i Osby kommun på våren och hösten samt går även att hämta på 

biblioteken, kommunhuset och i olika butiker. Nu börjar det dra ihop sig till deadline för 

evenemangskalender våren 2021. Deadline är satt till den 13/11 men om ni har material färdigt 

tidigare så får ni väldigt gärna skicka den så fort det är klart via: https://www.osby.se/se--

gora/evenemangskalender/anmalan-till-evenemangskalendern.html  

Vi har stor förståelse för att det är svårt att som förening kunna spika arrangemang så som läget ser 

ut just nu. Vi hoppas dock att ni kan ta hjälp av evenemangskalendern för den information ni vill nå 

ut med. 

 

 

Årets Hembygdsförening 
Även om läget ser dystert ut för många just nu finns det också härliga ljuspunkter. En sådan är att 

Sliperiet Gylsboda tilldelades utmärkelsen Årets Hembygdsförening 2020. Utmärkelsen delas varje år 

ut av Sveriges Hembygdsförbund till en hembygdsförening som förtjänar att uppmärksammas för sitt 

arbete. Sliperiet Gylsboda mottog den förvältjänta utmärkelsen med motiveringen:  

 

Sliperiet Gylsboda har på ett enastående sätt tagit tillvara natur- och kulturlandskapet runt 

https://www.sparbankenskane.se/samhallsengagemang/projekt-och-initiativ/foreningsstodet0.html
https://www.osby.se/se--gora/evenemangskalender/anmalan-till-evenemangskalendern.html
https://www.osby.se/se--gora/evenemangskalender/anmalan-till-evenemangskalendern.html


 
Barn och utbildning, Kultur och Fritid   
 

 

en tidigare blomstrande stenindustri. Föreningen har gjort miljöerna tillgängliga för såväl 

turister som boende i regionen, och har i samverkan med andra lokala aktörer möjliggjort  

 

nya verksamheter och mötesplatser. Sliperiet Gylsboda har bidragit till att utveckla sin bygd 

till ett attraktivt besöksmål. 

 

Hela pressmeddelandet finns att läsa här: https://www.hembygd.se/shf/page/136273 Vi på Kultur 

och fritid stämmer in och skickar varma gratulationer samt ett stort tack för det fantastiska arbete 

som ligger till grund för utmärkelsen.  

 

 

RF Sisu  
För senast uppdaterad info gå in på https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter 
 

B Innovation  

Vi är ett Osby företag som bildades av idrottsmedicinska kollegorna, Johanna Bergman och Niclas 

Blomqvist, med visionen om att ge fler unga idrottare möjligheter som enbart vissa utvalda får idag. 

Efter flera år inom elitidrottsverksamheter har vi sett baksidan av tidig elitsatsning ville man tänka 

om och utforska nya perspektiv på hur skola och idrott kan samarbeta med utbildnings och 

kunskapskrav i centrum där man utgår från människans funktion och hur människan lär sig. Det 

idrottsliga uppdraget inom större föreningar blir ofta mer centralt än att arbeta hållbart med unga 

idrottare över tid. Tidig selektering, idrottens normer och strukturer har kommit in i skolans värld och 

visar idag påverka såväl fysisk som psykisk hälsa hos målgruppen. Idag går nästan 30% av elever vid 

idrottsgymnasium skadade och en forskning som publicerades i år visar att detta även påverkar de 

ungas självbild och kan få konsekvenser för övrigt skolarbete med. Detta i en period i livet när de är 

som mest mottagliga för lärandet och utforskande.  

Vi vill tillsammans med Osby Kommun utforska hur idrottsgymnasium kan se ut på sikt och vara en 

möjlighet för fler och där man kan använda kompetensen lokalt till föreningar som har elever vid 

skolan med. Idag har vi 80 elever representerade över idrotterna fotboll, hockey, simning och 

konståkning. Inga elever är selekterade men instruktörerna är selekterade och deltar i ett konstant 

kollegialt lärande för att utmana traditionella mönster för att lära av varandra och mellan 

professioner.  

Ta gärna del av ett inslag på Radio P4 Kristianstad, via länken nedan (20min in i sändningen), som 

även sändes nationellt i Radiosporten i förra veckan då vår verksamhet intervjuades utifrån en 

nationell dialog som är igång angående just idrottsgymnasiums varande i framtiden. Och följ gärna 

vår vardag på Instagram: @binnnovationab och har ni frågor ta kontakt via 

johanna.bergman@ekbackeskolan.se eller niclas.blomqvist@ekbackeskolan.se - vi svarar gärna på 

frågor! 

LÄNK: https://sverigesradio.se/avsnitt/1593361 

 

https://www.hembygd.se/shf/page/136273
https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter
mailto:johanna.bergman@ekbackeskolan.se
mailto:niclas.blomqvist@ekbackeskolan.se
https://sverigesradio.se/avsnitt/1593361
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Kontaktuppgifter kultur- och fritidsadministrationen 

Kultur och fritidskontoret håller STÄNGT pga Covid-19 restriktioner! 

Detta gäller fram till 17/11 men kan komma att förlängas. 

Vi tar endast emot inbokade besök vad gäller nycklar och taggar samt övriga ärenden!  

Vi nås på mejl och telefon som vanligt under kontorstid. 
 

Fredrik Johnsson  fredrik.johnsson@osby.se 

Kultur och fritidschef   0709-318 478 

 

Afsaneh Larsson  afsaneh.larsson@osby.se 

Kulturutvecklare   0709-318 312  

 

Ylva Kronblad   ylva.kronblad@osby.se 

Fritidsutvecklare  0709-318 175 

 

Sandra Hellsing  sandra.hellsing@osby.se 

Administratör   0709-888 671 

Nycklar och taggar 

Klockan 9.00-12.00 

 

mailto:fredrik.johnsson@osby.se
mailto:afsaneh.larsson@osby.se
mailto:ylva.kronblad@osby.se
mailto:sandra.hellsing@osby.se

