
KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 1 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Plats och tid Nya Ringsjörummet, Mejerigatan 6
Tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 13:00–16:30

Kallade ledamöter Jill Andersson (S), Ordförande
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot
Maria Oscarsson (V), 2:e vice ordförande och Ledamot
Anna Johnsson (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Jan Malmström (M)
Martin Olsson (C)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)

För kännedom Annagreta Reinholdz (S)
Madeleine Jehpsson (MP)
Linda Lindhé (V)
Katarina Dyrssen (M)
Lena Frykman (M)
Daniel Mc Cabe (C)
Kerstin Malmborg (SD)

Övriga kallade Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Daniella Christopherson, nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 2017-09-25. Arkitektförslaget till Ringsjö 2.0 
ska föredras av Tengbom. Kultur- och fritidsnämnden är inbjudna till föredragningen av 
Ringsjö 2.0, kl. 18:00, konferensrum Mejerigatan 4.

Jill Andersson (S)
Ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop
nämndsekreteraren

2 Val av justerare samt bestämmande av tidpunkt för 
justering av protokoll
ordförande

3 Godkännande av föredragningslistan samt extra ärenden
ordförande
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KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 2 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Tid Dnr

4 Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2017-
06-20
ordförande

KFN 2017/156

5 Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens 
presidium 2017-08-15
ordförande

KFN 2017/27

6 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022
Freddy Friberg

KFN 2016/181

7 Ekonomiska besparingar
Freddy Friberg

KFN 2017/170

8 Åtgärder inför sommaren 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/169

9 Utbyte av föråldrad belysning till LED-belysning på 
motionsslingan vid Jeppavallen
Freddy Friberg

KFN 2017/182

10 Rapport från kontaktpolitiker
utsedda kontaktpolitiker

KFN 2016/157

11 Arvode för förtroendevalda
ordförande

KFN 2017/94

12 Meddelanden
Freddy Friberg

KFN 2017/45

13 Rapport angående tillbud och risker och personalläget
 Freddy Friberg

KFN 2015/68

14 Anmälan av delegeringsbeslut juni-augusti 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/42

15 Postlista Kultur- och fritidsnämnden juni-juli 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/6
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 3 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

1 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro 
noteras.

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 4 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2 Val av justerare samt bestämmande av 
tidpunkt för justering av protokoll

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Tom Ström (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, och

2. Ordförande meddelar att justering sker på kommunkansli tisdagen den 2017-09-05, kl. 
08:30.

Ärendebeskrivning
Tom Ström (M) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 5 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Dagens föredragningslista godkännes.

 

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Meetings+, till 
vilken nämndes ledamöter har åtkomst.

_____

Page 5 of 116



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 6 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/156

4 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämnden 2017-06-20

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-06-20 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-20 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-06-20.
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §137).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 7 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/27

5 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2017-08-15

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndes presidiums sammanträde den 2017-08-15 
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-08-15
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 8 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/181

6 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §138).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 9 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/170

7 Ekonomiska besparingar

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om ekonomiska besparingar med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-19, § 263, att uppdra till 
kommundirektören att utarbeta förslag  på kostnadsbesparingar genom att rationalisera 
kommunens organisation. Kommundirektören uppdrog till respektive sektor att utarbeta 
ett förslag. För Kultur- och fritidssektorn innebär det att bemanningen ska minskas med 
tre årsarbetare. Förslaget ska innehålla konsekvensbeskrivningar och presenteras vid 
budgetberednings möte den 29 augusti 2017.

Sektorschef, Freddy Friberg, har utarbetat ett förslag på tjänster att avveckla inom Kultur- 
och fritidssektorn. Nästa storgruppsmöte kommer att hållas den 2017-08-31.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §263).doc
2. Förslag på tjänster att avveckla 2017-06-15.docx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §139).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 10 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/169

8 Åtgärder inför sommaren 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att sammanställa en rapport 
över sommarens fritidsverksamheter, och

2. I övrigt lägga informationen om resultatet av vidtagna åtgärder inför sommaren 2017 
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp ärendet.

Freddy Friberg följer upp resultatet av sommarens förebyggande åtgärder.

Freddy Friberg klargör att de förebyggande åtgärderna har haft en positiv effekt. Under 
våren 2017 drabbades kommunen av skadegörelse men under sommarmånaderna har 
skadegörelsen minskat.  

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-20 (2017-06-20 KFN §128).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §155).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 11 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/182

9 Utbyte av föråldrad belysning till LED-
belysning på motionsslingan vid 
Jeppavallen

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

 Befintlig belysningsanläggning uppgraderas med stolpförlängning, LED-armaturer och 
automatisk tändning och släckning till en kostnad om ca 140 tkr inom budgetramen för 
investeringsprojektet ”Upprustning utomhusanläggningar”.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Bakgrund

Det ca 900 meter långa elljusspåret söder om Jepppavallen är kommunens enda upplysta 
motionsspår och är väl nyttjat.

Nuläge

Motionsspåret är populärt och välanvänt inte minst under årets alla mörka timmar. Detta 
trots den undermåliga belysningsanläggningen. De befintliga armaturerna är slitna och 
skapar en dålig och mycket begränsad ljusbild trots en hög energiförbrukning. Lamporna 
går ofta sönder p.g.a. spänningsvariationer och reservdelar är svåra att få.

Yttrande

Förslaget är att stolpförlänga de 27 stolparna 1 meter och ersätta befintlig armatur med 
en lämplig LED-armatur. LED-armaturen är välbeprövad och använder mycket på 
kommunens GC-vägar. Armaturen förses med inbyggd dimfunktion (nattetid) och 
anläggningen förses med astrour som automatiskt känner av skymning och gryning. 
Kostnadsbilden för bytet är ca 120 000 kr och den årliga energibesparingen är ca 6000 kr. 
Utöver det behövs röjning och riktning av stolparna till en kostnad av ca 20 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Förslag på modernisering av belysningen på motionsslingan vid Jeppavallen.docx
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §152).doc
3. Tjänsteskrivelse Elljusspår.docx
4. Kartöversikt Elljusspår.pdf
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 12 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/157

10 Rapport från kontaktpolitiker

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga kontaktpolitikerrapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utsedda kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna en rapport för utfört 
kontaktpolitikeruppdrag under innevarande period.

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 13 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/94

11 Arvode för förtroendevalda

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna anmälda förrättningar och låta arvode utgå för deltagandet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, om Arvodesreglemente 2017-2018 KSF 
2016/184.

Nämndens ledamöter ges möjlighet att anmäla vilka möten eller likande som ledamöterna 
avser att delta i fram till augusti 2017 för nämndens godkännande. Anmälningarna 
skickas in till nämndsekreteraren.

”Ersättningsberättigade förrättningar

§ 2.

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har 
medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för:

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och 
övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag 
samt revisorernas sammanträden

b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av 
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts

d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör 
kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i 
sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska 
återrapportera till nämnden genom minnesanteckningar.

Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.”

Följande förrättningar anmäls: 

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc
2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx
3. Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-23 Besök på Tofta gård och Vattenskidklubben 
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 14 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

(2017-05-23 KFN §114).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 15 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/45

12 Meddelanden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga nedanstående meddelande med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Maglasäte Idrottsförening, skrivelse daterad 2017-05-31, anhållan om hjälp med 
montering av nät. KFN 2017/157

2. Mediaplanet Group ang kampanjen ”Hjärta & Kärl”. KFN 2017/158

3. Polismyndigheten, tillståndsbevis, kulturkvartersdagen och nationaldagsfirande. KFN 
2017/81

4. Kulturrådet, fördelning av medel till musik- och kulturskolor 2017/2018. KFN 2017/159

5. Höörs RC Klubb, ansökan om utökad tid för tävlingsverksamhet. KFN 2017/160

6. Avtal om genomförande och förvaltning av lokalt naturvårds- och friluftslivsprojekt 
mellan Höörs kommun och KFUK-KFUM Region Skåne Belikinge - KFUM Syd. KFN 
2016/126

7. Skadeståndsanspråk. KFN 2017/161

8. Överenskommelse ang Trygg ungdom sommaren 2017. KFN 2017/164

9. Polismyndigheten, 5000-K598096-17, skadegörelse biblioteket. KFN 2017/81

10. Polismyndigheten, 5000-K648790-17, försök till stöld genom inbrott på Jeppavallen. 
KFN 2017/81

11. Polismyndigheten, 5000-K571009-17, underrättelse om beslut, stöld Jeppavallen. 
KFN 2017/81

12. SÖSAM, mötesanteckningar 2017-05-16. KFN 2017/50

13. Polismyndigheten, 5000-K571895-17 tilläggsanmälan, stöld Jeppavallen. KFN 
2017/81

14. Polismyndigheten, 5000-K672688-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81

15. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 173, Anläggande av Walk of Fame, avtal samt regler 
och riktlinjer. KFN 2016/29

16. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 160, Ekonomisk uppföljning/prognos till och med april 
2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/4

17. Polismyndigheten, 5000-K700577-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81

18. Kommunfullmäktige 2017-05-31 § 84, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 16 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2017/140

19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 263, ekonomiska besparingar. KFN 
2017/170

20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 255, gymverksamheten ACTIC i Höörs 
Bad och Sportcentrum. KFN 2016/198

21. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, försök till stöld, Jeppavallen. KFN 2017/81

22. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, underrättelse om beslut, försök till stöld, 
Jeppavallen. KFN 2017/81

23. Mötesanteckningar 2017-06-28, skyddsrond utearbete med friluftslivet. KFN 2017/171

24. Skrivelse från Crawford, brandskada Långstorp 1:44. KFN 2017/60

25. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 92, budget 2018 VEP 2019 -- 2022 Investerings- 
och exploatering. KFN 2016/181

26. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 93, ekonomisk uppföljning/prognos till och med 
april 2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/36

27. Budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2018, VEP 2019 -- 2022. KFN 
2017/172

28. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 97, entledigande från uppdrag i kultur- och 
fritidsnämnden. KFN 2017/173

29. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 
2017/140

30. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 54, årsredovisning 2016. KFN 2017/174

31. Spegel, Spegel Höörs Sommaropera 2017.

32. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §135)

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §157).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 17 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/68

13 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Information angående tillbud och risker samt personalläget läggs med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om det aktuella personalläget inom 
Kultur- och fritidssektorn.

Kultur- och fritidsstrategen kommer vara tjänstledig från och med 2017-09-01. 
Kultursekreteraren kommer att gå upp i tjänstgöring från samma datum och arbeta heltid.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §158).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 18 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/42

14 Anmälan av delegeringsbeslut juni-
augusti 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga information om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur -och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän 
enligt en delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut skall redovisas till 
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. 
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidschef, KFN 2017/12. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare, 
KFN 2017/13.

Redovisning av delegeringsbeslut från Administratör Kultur- och fritidssektorn och 
Organisation samt hantering av nycklar, KFN 2017/14. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef för fritidsenheten, KFN 2017/15. Inget 
anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef Höörs Bad och Sportcenter, KFN 2017/16.

Redovisning av delegeringsbeslut från Bibliotekschef, KFN 2017/17. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Rektor för Musikskolan, KFN 2017/18. Inget 
anmält.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegationsbeslut augusti 2017 Johan Enbom.docx
2. Redovisning av delegationsbeslut augusti 2017 Hilda Knafve.docx
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-22 19 (19)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/6

15 Postlista Kultur- och fritidsnämnden juni-
juli 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga postlistan avseende perioden 2017-06-01--2017-07-31 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan gällande tidsperioden 2017-06-01--2017-07-31 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-06-01--2017-06-30.doc
2. Postlista 2017-07-01 - 31.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §161).doc
 
_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-20 1 (33)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Utses att justera Robert Nilsson Paragrafer 116 - 139

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-06-22, kl. 08:30

Sekreterare
Daniella Swenson

Ordförande
Jill Andersson

Justerande
Robert Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-06-20

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-22 Datum då anslaget tas ned 2017-07-16

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Konferensrum Mejerigatan 6
Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 14:00–16:15

Beslutande Jill Andersson (S), Ordförande
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Jan Malmström (M)
Martin Olsson (C)
Robert Nilsson (SD)
Madeleine Jehpsson (MP) tj. ers. 
Maria Oscarsson (V) tj. ers.
Daniel Mc Cabe (C) tj ers.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-20 2 (33)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Övriga Linda Andersson (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Katarina Dyrssen (M)
Lena Frykman (M)
Kerstin Malmborg (SD)
Johan Andersson, projektledare från HFAB, § 124
Lars Frostemark, fastighetsstrateg, § 124
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Daniella Swenson, nämndsekreterare
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-20 3 (33)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
Ärende Sida

§ 116 Utbildning av politiker i Meetings + ....................................................................................4
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Dnr KFN 2017/144

§ 116 Utbildning av politiker i Meetings +

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga utbildningen i av Meetings + med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren, Daniella Swenson, utbildar Kultur- och fritidsnämndens 
förtroendevalda i Meetings +.

Den 23:e juni läggs nuvarande plattform för Höör24 – politikerplattformen ner. Kansliet 
har därför köpt in Meetings + som är ett annat system för att visa kallelser och 
beslutsunderlag för förtroendevalda. Politiker kommer att använda Meetings+ appen som 
finns att installera på läsplattan. Appen är lätt att använda men det ser helt annorlunda ut 
jämfört med Höör24. Kommunkansliet erbjuder därför alla förtroendevalda en utbildning 
där de kommer att få information om hur de loggar in på appen och hur de kan läsa 
handlingar på ett möte. Utbildningen varar 1 timme. Varje nämndsekreterare ansvarar för 
att utbilda ledamöter i sina nämnder men hela kansliet hjälps åt. Appen är anpassad till 
att de förtroendevalda använder kommunala iPads. Handlingarna kan till viss del läsas på 
Höörs kommuns hemsida, men där syns inte sekretesshandlingar och handlingar som 
skyddas av personuppgiftslagen av säkerhetsskäl och integritetsskäl.

Inför utbildningen ombeds politiker förbereda följande:

1. Har du ingen kommunal iPad, kontakta Staffan Olofsson e-post: 
staffan.olofsson@hoor.se, telefonnummer: 0413-28169 så tillhandahåller han en till dig.

2. Kontrollera att du kan logga in på din Ipad och din e-postadress så att du har åtkomst 
till kommunens nätverk innan utbildningen.

3. Ett installationsmeddelande har skickats ut till din Ipad där du väljer ”Installera” när du 
får uppmaningen om appinstallation från MobileIron. Appen heter Meetings Plus by 
Formpipe.

4. Appen går även att hämta via MobileIron i din Ipad i appen ”Apps@Work” där den listas 
på förstasidan. Om du inte har installerat MobileIron så följ instruktionerna enligt manual 
för att installera detta. MobileIron ska finnas på alla kommunala Ipads. För ytterligare 
hjälp kontakta Staffan Olofsson e-post: staffan.olofsson@hoor.se, telefonnummer: 0413-
28169.

Beslutsunderlag
1. Meetings+ info till förtroendevalda.docx
_____
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§ 117 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro 
noteras.

Ledamöterna Linda Lindhé (V), Anna Johnsson (MP) och Helena Ohlson (SD) är 
frånvarande. Maria Oscarsson (V), Madeleine Jehpsson (MP) och Daniel McCabe (C) 
tjänstgör i deras ställe.

_____
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§ 118 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Dagens föredragningslista godkännes.

 

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till 
vilken nämndes ledamöter har åtkomst.

Beslutsordning
Ordföranden frågar tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn om det tillkommit några 
extra ärenden sedan kallelsen skickades ut till nämndens ledamöter.

Ordföranden konstaterar att inga ärenden tillkommit.

Ordföranden frågar Kultur- och fritidsnämnden om föredragningslistan kan godkännas och 
konstaterar att Kultur- och fritidsnämnden bifallit beslutsförslaget.

_____
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§ 119 Val av justerare samt bestämmande av 
tidpunkt för justering av protokoll

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Robert Nilsson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
och

2. Ordförande meddelar att justering sker på kommunkansli torsdagen den 2017-06-22, 
kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Robert Nilsson (SD) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.

Beslutsordning
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att den föreslagna justeraren, Helena Ohlson (SD), 
inte är närvarande vid dagens sammanträde.

Nämndsekreteraren, Daniella Swenson, frågar Kultur- och fritidsnämnden om någon av 
de ordinarie eller tjänstgörande förtroendevalda kan justera dagens protokoll.

Robert Nilsson (SD) meddelar att han har möjlighet att justera dagens protokoll vid 
föreslagen tidpunkt.

Ordföranden frågar Kultur- och fritidsnämnden kan godkänna att Robert Nilsson (SD) 
justerar dagens protokoll. Ordföranden konstaterar bifall till beslutsförslaget.

_____
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Dnr KFN 2017/25

§ 120 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Uppdra till nämndsekreteraren att företa nedanstående förändring i protokollet, och

2. Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23 anmäls på nytt till 
nämndens sammanträde 2017-08-29.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23 anmäls.

Lena Frykman (M) påtalar att § 113 har följande lydelse: ”Den 2017-05-20 hade 
föreningen Höörs mölla ett årsmöte. Den 2017-05-20 hölls det en utställning gällande 
sykonst i villa Ekeliden. Den 21 maj 2017 var det invigning av naturreservatet 
prästabonnaskogen i Tjörnarp.”

Lydelsen är felaktig och ska ersättas med följande lydelse: ”Den 2017-05-20 hade 
föreningen Höörs mölla ett årsmöte. Den 2017-05-20 hölls det en utställning gällande 
sykonst i villa Ekeliden. Den 22 maj 2017, på Biologiska mångfaldens dag, var det 
invigning av naturreservatet prästabonnaskogen i Tjörnarp.”

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-23.
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §118).doc
_____
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Dnr KFN 2017/26

§ 121 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens presidiums sammanträde 
2017-05-31

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndens presidium med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium daterat 2017-05-31 anmäls.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-31.
_____
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Dnr KFN 2017/36

§ 122 Ekonomisk uppföljning maj 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga ekonomisk uppföljning för maj 2017 med godkännande till handlingarna.

 

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, följer upp Kultur- och fritidsnämndens budget för 
innevarande budgetperiod.

Freddy Friberg förklarar att Kultur och fritidnämnden prognostiserar ett underskott jämfört 
med budget på 1,6 miljoner kronor.  Freddy Friberg går igenom de olika 
verksamhetområdena och påpekar vilka områden som prognostiserar underskott för den 
aktuella perioden.

Freddy Friberg informerar om att nämnds-och styrelseverksamheten inom Kultur och 
fritidsnämnden beräknas hålla sin inom budgetramen. Den allmänna fritidsverksamheten 
har belastats av personalutgifter som leder till ett underskott om 0,2 miljoner kronor. Inom 
allmänna kulturverksamhet, verksamheten 3150, stöd till kulturföreningar, har alla bidrag 
utbetalats och prognosen påvisar på ett positivt resultat för verksamheten med 0,2 
miljoner kronor. Musikskolans verksamhet har under vårterminen haft minskade intäkter 
och en del av avvikelsen härleds till flyttkostnader. Sammanlagt prognosiserar 
Musikskolan ett underskott om 0,1 miljoner kronor för perioden.

Verksamhetsområdet,  Idrotts- och fritidsanläggningar, påvisar en prognos med 0,2 
miljoner kronor i underskott som härledes till ökade kostnader. En del av underskottet är 
inköp som skulle ha belastat 2016-års budget men kunde p.g.a. sen leverans inte belasta 
det verksamhetsåret.

På Bad och Sportcentrums sker en del stora förändringar under året som kommer att 
påverka verksamheten. Intäkterna för Actic och kiosken är budgeterat oförändrat sedan 
tidigare år.  I samband med budgetarbetet minskades budgetramen för Bad och 
Sportcentrum med 0,45 miljoner kronor vilket skulle vara en besparing av kommande 
filterbyte. Besparing kommer inte att kunna visa sig fullt ut i årets utfall, men kommer att 
generera lägre verksamhetskostnader för badet framöver när filterbytet är gjort. När 
filterbytet sker kommer badet att hålla stängt under fyra månader. Det kommer att ske en 
översyn av organisationen p.g.a.  bl.a. skolans krav och simskolan samt en efterfrågan av 
ett vaktmästeri kan betyda ökade kostnader för Höörs Bad och Sportcenter.

På Älvkullen och Ringsjskolans fritidsgård har extra insatser fått göras som kommer 
generera större personalkostnader i kommande månadsuppföljningar.

Freddy Friberg förklarar att det finns fortfarande kostnader som är osäkra såsom 
kostnaderna från det nybildade IT-bolaget.
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Freddy Friberg förklarar att delårsboklut delges de förtroendevalda till nämndes 
sammanträde i september.

Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till presidiets beslutsförslag.

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §119).doc
2. KFN Månadsuppföljning 1705.docx
_____

Page 30 of 116



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-20 12 (33)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/181

§ 123 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om Budget 2018 2019 -- 2022 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

 

Överläggning
Ordföranden, Jill Andersson (S), och 1:e vice ordföranden, Tom Ström (M), redogör för 
pågående budgetdiskussionerna och budgetmötena. Höörs kommun har ett ansträngt 
budgetläge och budgetbesparingar diskuteras i nämnderna. Jill Andersson (S) poängterar 
att detta är en tid för nytänkande.

Sektorschef, Freddy Friberg, poängterar att det inte finns något slutgiltigt beslut från 
Kommunfullmäktige. Freddy Friberg förklarar att Kommunfullmäktige vanligtvis brukar 
besluta om preliminära budgetramar för nästkommande år på sammanträdet i juni.  Höörs 
kommun beräknar ett underskott om 50-55 miljoner kronor. Freddy Friberg förklarar att 
tjänstemännen på respektive sektor har fått i uppdrag att utarbeta förslag på 
besparingsåtgärder. Freddy Friberg informerar om de föreslagna 
besparingsåtgärderna för Kultur- och fritidsnämnden och vad åtgärderna innebär i 
praktiken. Freddy Friberg betonar att om personalstyrkan för Kultur- och fritidssektorn 
minskar är det av vikt att verksamheten minskas i motvarande mån.

Freddy Friberg förklarar att slutgiltigt beslut avseende budgetbesparingarna kommer 
troligen beslutas av Kommunfullmäktige i november 2017.

Ledamöterna ställer frågor kring de föreslagna budgetbesparingarna och påpekar att det 
är av vikt att verksamheten också förändras så att budgetbesparingarna blir hållbart i 
längden. Både för verksamheten och personalstyrkan.

 

Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §120).doc
_____
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Dnr KFN 2016/56

§ 124 Informationspunkt gällande 
Musikskolan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Ärendet ska åter behandlas på nämndens sammanträde 2017-10-17, och

2. I övrigt lägga informationen om musikskolans dörrar med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Projektledare Höörs fastighets AB, Johan Andersson, och fastighetsstrateg, Lars 
Frostemark, föredrar ärendet.

Ärendet gällande Musikskolan behandlades på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2017-05-23. Kultur- och fritidsnämnden beslutade, § 96, att framställa till Höörs 
Fastighets AB att dörrarna ska ersättas med dörrar som är förenliga med byggandes 
ursprungliga karaktär. Freddy Friberg har meddelat att Kultur- och fritidssektorn hade 
ett möte med HFAB den 2017-06-13 med anledning av dörrarna.

Johan Andersson förklarar att Höörs fastighets AB, HFAB, har begärt en offert på nya 
dörrar. Offerten har inkommit och nya dörrar kostar ca 50.000 kronor styck. I ett första 
försök kommer befintliga dörrar målas och påtalade brister kommer att avhjälpas.

Lars Frostemark förklarar att Kultur- och fritidsnämnden har ekonomiska medel avsatta i 
posten för inventarier- och underhåll som skulle kunna användas till att installera nya 
dörrar. Freddy Friberg poängterar kostnaden i så fall får ses som en tilläggskostnad för att 
få byggnaderna att uppfylla de riktlinjer som Höörs kommun har antagit genom 
Kulturmiljöprogrammet.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar ärendet.

Ledamöterna poängterar att det är märkligt att Kultur- och fritidsnämnden ska bekosta 
nya dörrar. Johan Andersson förklarar att HFAB har bekostat installerat de dörrar som 
sitter i byggnaden idag. Dörrarna kostar i inköp lika mycket som trädörrar.

Freddy Friberg förklarar att flera av dörrarna har haft bister såsom felkonstruerade. Johan 
Andersson förklarar att dörrarna ska åtgärdas och uppnår dörrarna inte efterfrågad 
standard kommer HFAB att reklamera dörrarna och kräva att nya dörrar installeras.  

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-23 Besök på Tofta gård och Vattenskidklubben 
(2017-05-23 KFN §96).doc
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Dnr KFN 2017/142

§ 125 Ansökan om ekonomiskt bidrag - 
Ringsjöortens ryttarförening

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Avslå Ringsjöortens ryttarförenings ansökan gällande finansiering till anställning av 
medarbetare, och

2. Avslå Ringsjöortens ryttarförenings ansökan gällande finansiering till vindskydd, samt

3. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att etablera kontakt med 
föreningen för att diskutera ansökan gällande installation av gödselplatta.

 

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens presidium behandlade ärendet 2017-05-31, § 124, presidiet 
gjorde bedömningen att Kultur- och fritidsnämnden inte kunde bidra ekonomiskt till 
anställning av en ny medarbetare eller installation av vindskydd. Kultur- och 
fritidsnämndens presidium har begärt att föreningen skall inkomma med en offert 
avseende installation av gödselplattan för vidare behandling av ärendet.

Ringsjöortens ryttarförening ansöker i två skrivelser daterade 2017-05-10 och 2017-05-
29 om ekonomiskt bidrag.

Ekonomisk hjälp till en medarbetare: Föreningen är i behov av att anställa en ny 
medarbetare på heltid. Föreningen har kontaktat Arbetsförmedlingen och det finns 
lämpliga personer. Under det första året kommer medarbetaren att kosta föreningen 150 
000 kronor, resterande bidrar Arbetsförmedlingen med. Föreningen ansöker om stöd med 
150 000 kronor.

Vidare söker föreningen om ekonomisk hjälp till gjutning av gödselplatta. I dagsläget har 
föreningen dispens för att lägga gödsel i containrar. Föreningen har dispens knappt ett år 
till och dispensen kommer inte att förlängas. En gödselplatta anpassad för cirka 30 hästar 
behöver gjutas till en kostnad på cirka 150 000 kronor. Föreningen har påbörjat arbetet 
med att begära in offerter men saknar de ekonomiska förutsättningarna för att själva 
kunna finansiera arbetet och ansöker därför om ekonomiskt bidrag om 150 000 kronor.

I skrivelse daterad 2017-05-29 ansöker föreningen även om bidrag med 74 000 kronor för 
att bygga ett vindskydd som möjliggör lösdrift för ett antal hästar. Föreningen behöver 
bereda plats för ytterligare hästar för att minska köerna på elever som önskar börja rida.

Beslutsmotivering
Ansökan avseende nyanställning avslås eftersom det ligger utanför Kultur- och 
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fritidsnämndens verksamhetsområde. Ansökan om vindskydd ansågs inte vara tillräckligt 
behövligt.

Överläggning
Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidssektorn föreslår att ansökan avseende 
nyanställning avslås eftersom det ligger utanför Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde. Ansökan om vindskydd bör också avslås med motiveringen att 
vindskydd inte vara tillräckligt behövligt.

Ledamöterna diskuterar beslutsförslagen.

Ledamöterna diskuterar ansökan gällande gödselplattan och hur länge gödsel måste 
förvaras samt hos vem gödsel måste förvaras.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett beslutsförslag från tjänstemännen på Kultur- och 
fritidssektorn.

Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till sektorsledningens beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Ekonomisk hjälp medarbetare.docx
2. Ekonomisk hjälp gödselplatta.docx
3. Ansökan till kommunen om ekonomisk hjälp för vindskydd 2017-05-29.pdf
4. Mått i stall och byggnader - Jordbruksverket.pdf
5. Vindskydd 47 kvm - Ydregrinden.pdf
6. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §124).doc
_____
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Dnr KFN 2017/150

§ 126 Delegering av beslutanderätt under 
sommaren år 2017 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Kultur- och fritidschefens beslutanderätt under perioden 2017-07-03--2017-07-21 
delegeras till Kultur- och fritidsstrategen.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, ska ha sommarsemester.

Under semestern måste utsedd tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn uppbära 
behörighet och mandat att fatta beslut i hans ställe.

Freddy Friberg kommer har semester vecka 27-30. Hilda Knafve föreslås uppbära Kultur- 
och fritidschefens beslutanderätt under vecka 27-29. Vecka 30 finns Freddy Friberg 
tillgänglig vid behov.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §122).doc
_____
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Dnr KFN 2016/174

§ 127 Beslutsattestanter för verksamhetsåret 
2017 inom kultur- och fritidssektorn

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ersättare beslutattestant för ansvar 504 inom Kultur- och fritidssektorn antas.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta beslutsattenstanter för verksamhetsår 2017.

Ersättare behöver utses för ansvar 504 under en kortare period. Chef för Höörs bad och 
Sportcenter, Johan Enbom, föreslås ersätta ordinarie beslutsattestant tillfälligt.

 

Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Ordföranden ställer proposition och finner bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Attestanter 2017.Blankett 5 KFN.DOCX.pdf
2. Ersättare ansvar 504.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/169

§ 128 Åtgärder inför sommaren 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om vidtagna inför sommaren år 2017 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för vidtagna åtgärder inför sommaren år 2017.

Höörs kommun och Kultur- och fritidssektorn samt dess nämnd har haft problem med 
återkommande skadegörelse. Bland annat har det skett skadegörelse på Frostavallen. 
Vindskyddet vid pulkabackarna på Frostavallen hittades nedbrunnet den 2017-06-02. 
Även glasskiosken har utsatts för sabotage och inbrott. Kultur- och fritidssektorn har 
tecknat ett nytt avtal med nattvandrarna.

Freddy Friberg förklarar att Höörs kommun har vidtagit åtgärder för att förebygga 
yterliggare skadegörelse under sommarmånaderna. Kommunen har bland annat anordnat 
sommarskola, sommaraktiviteter, öppethållande av fritidsgården Älvkullen , tecknat nytt 
avtal med nattvandrarna, utökad bevakning av Securitas och komplettering av kameror 
och bevakningsutrustning. Utöver vidtagna åtgärder kommer det hållas tät samverkan 
med polis, räddningstjänst och sociala myndigheter.

Freddy Friberg förklarar att vårdnadshavare som har barn skolor i Höörs kommun har 
underrättats om vidtagna åtgärder via e-post. Presskonferens har hållits med den lokala 
pressen vilket har resulterat i tidningsuppslag.

Överläggning
Ledamöterna ställer frågor om kostnad för bevakning genom Securitas. Freddy Friberg 
förklarar att exakt kostnad inte är framtagen. Freddy Friberg betonar att de som begår 
skadegörelse snabbt lär sig var kameror sitter och undviker dessa och därav är det av vikt 
att köpa in patrullerande vaktbolags tjänster.

Freddy Friberg förklarar att det skalskydd som installerats är kostsamt men 
förhoppningsvis ska det leda till att framtida skadegörelse minskar. 

Beslutsunderlag
1. Information med anledning av den senaste tidens oroligheter i Höör 2017-06-12.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/165

§ 129 Ändrad användning av 
investeringspengar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna ändrad användning av investeringspengar avsedda till ny rastplats längs 
Skåneleden till upprustning av befintliga friluftlivsanordningar.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet med anledning av att handläggaren av 
ärendet, Hilda Knafve, inte är närvarande.

Kultur- och fritidsnämnden har i 2017-års investeringsbudget 150 000 kr till anläggande 
av en ny rastplats längs Skåneleden. Efter samråd med Skåneleden/Region Skåne var en 
sådan tänkt att placeras i Hedensjö utanför Tjörnarp, som ligger strategiskt mellan 
rastplatserna Maglebjär, Höör och Lillsjödal, Hässleholm. 150 000 kr beräknas inte räcka 
till en rastplats med vindskydd, slamtoalett, grillplats och sophantering.

Av befintliga friluftlivsanordningar, såsom rastplatser, i Höör börjar nu många bli gamla 
och i dåligt skick. Fem grillar är exempelvis i akut behov av utbyte, pris per grill ca 10 000 
kr. För att sätta upp information om regler och badvattenprover behövs anslagstavlor till 
fyra badplatser, pris ca 5000 kr styck. Detta är även önskemål från markägare. När kultur- 
och fritidsnämnden uppförde nya slamtömningstoaletter i strövområden 2016 avvaktade 
man med ny toalett på Tjörnarps badplats i väntan på ny badplats i Kyrkviken. Befintligt 
utedass i Tjörnarp är gammalt och nu i mycket dåligt skick. Badplatsen i Kyrkviken är 
kostnadsberäknad till en miljon kronor och verkar inte realiseras de närmaste åren. Ska 
Tjörnarps badplats ha en toalettlösning behövs ett nytt utedass. Pga spårutbyggnaden 
kan denna toalett inte slamtömmas utan tunnorna får hämtas med fyrhjuling.

Kultur- och fritidsnämndens friluftsanläggningar har dessutom utsatts för upprepad 
skadegörelse i vår vilket har gjort att sektorn fått omprioritera i budget. Till exempel 
eldades handikapptoaletten på Sjöhusens parkering upp. Investeringspengar avsedda för 
nya slamtömningstoaletter t ex i Tjörnarp och Hedensjö fick här användas till självrisken, 
ca 60 000 kr. Rastplatsen vid Pulkabackarna utsattes för sabotage med förstörd grill och 
brandskadat vindskydd som följd. Dessa kostnader är dryga men understiger självrisken.

En rastplats i Hedensjö är på sikt önskvärd men med tanke på övriga behov inte 
högprioriterad. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, önskar därför att få använda de 
investeringspengar som var avsatta till rastplats i Hedensjö till utgifter enligt ovan.

Beslutsunderlag
1. Begäran om ändrad användning av investeringspengar.docx
_____
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Dnr KFN 2015/156

§ 130 Informationspunkt: Friidrottsarena på 
Jeppavallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Informationen, om ”Friidrottsarena på Jeppavallen”, läggs med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om friidrottsarenan, Jeppavallen.

Freddy Friberg informerar om invigningen som hölls den 2017-06-04. Arrangemanget var 
lyckat. Invigningen bestod bland annat av tal, information från Höörs IS, femkamp för barn 
och hoppborg.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
2. Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §126).doc
_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 131 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Information angående tillbud och risker samt personalläget läggs med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om det aktuella personalläget inom 
Kultur- och fritidssektorn.

Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidssektorn har varit och besökt ”Tegelhuset” i 
Malmö för att få nya uppslag till kommunens fritidsgårdar. Ett nytt förslag kommer att 
presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under 2017.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §128).doc
_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 132 Integrationsfrågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet muntligen.

Freddy Friberg förklarar att en del av kommunens HVB-boenden kommer att avvecklas 
eller få ändrat användningsområde.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §127).doc
_____
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Dnr KFN 2017/43

§ 133 Information

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendet utgår.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte finns någon information till dagens 
sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §130).doc
_____
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Dnr KFN 2016/157

§ 134 Rapport från kontaktpolitiker

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga kontaktpolitikerrapporterna med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utsedda kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna en rapport för utfört 
kontaktpolitikeruppdrag under innevarande period.

Lena Frykman (M) informerar om att den 2017-05-25 anordnade Tjörnarp sockengille och 
Tjörnarp PRO gökotta. På nationaldagen, 2017-06-06, anordnades 
Kulturkvartersdagen.  HMF anordnade sin sista utställning av skolmuseet samma dag.   

Daniel McCabe (C) informerade om invigningen av Jeppavallen friidrottsarena. Daniel 
McCabe förklarade att invigningen innehöll uppvisning av parqour, friidtrott, boul m.m. 
Uppskattningsvis kom ca ett 50-tal barn som provade på femkamp. Daniel MacCabe 
förklarar att Jeppavallen har det miljövänligaste underlaget och det finns bara två andra 
anläggningar i Sverige med samma certifiering. och i Höör.

Madeleine Jehpsson (MP) informerar om att hon har varit i kontakt med 
bibliotekschefen. Biblioteket har ett bra upplägg inför sommaren med en del 
sommaraktiviteter.

_____
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Dnr KFN 2017/94

§ 135 Arvode för förtroendevalda

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna anmälda förrättningar och låta arvode utgå för deltagandet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, om Arvodesreglemente 2017-2018 KSF 
2016/184.

Nämndens ledamöter ges möjlighet att anmäla vilka möten eller likande som ledamöterna 
avser att delta i fram till augusti 2017 för nämndens godkännande. Anmälningarna 
skickas in till nämndsekreteraren.

”Ersättningsberättigade förrättningar

§ 2.

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har 
medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för:

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och 
övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag 
samt revisorernas sammanträden

b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av 
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts

d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör 
kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i 
sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska 
återrapportera till nämnden genom minnesanteckningar.

Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.”

Följande förrättningar anmäls: 

Jill Andersson (S) anmäler budgetmöten som varit tidigare under 2017 och kommande 
budgetmöten.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc
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2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx
3. Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-23 Besök på Tofta gård och Vattenskidklubben 
(2017-05-23 KFN §114).doc
_____
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Dnr KFN 2017/42

§ 136 Anmälan av delegeringsbeslut maj 
2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga information om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur -och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän 
enligt en delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut skall redovisas till 
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. 
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidschef, KFN 2017/12.

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare, 
KFN 2017/13.

Redovisning av delegeringsbeslut från Administratör Kultur- och fritidssektorn och 
Organisation samt hantering av nycklar, KFN 2017/14. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef för fritidsenheten, KFN 2017/15. Inget 
anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef Höörs Bad och Sportcenter, KFN 2017/16. 
Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Bibliotekschef, KFN 2017/17. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Rektor för Musikskolan, KFN 2017/18. Inget 
anmält.

Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från presidiet.

Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg maj 2017.docx
2. Utbetalningslista nr 87.pdf
3. Utbetalningslista nr 88.pdf
4. Utbetalningslista nr 89 - Anläggningsbidrag, handikapporg.pdf
5. Utbetalningslista nr 90, utbildningsbidrag MIF.pdf
6. Utbetalningslista nr 91, utbildningsbidrag FoS.pdf
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7. Utbetalningslista nr 92.pdf
8. Utbetalningslista nr 93.pdf
9. Redovisning av delegationsbeslut Maj 2017 Hilda Knafve.docx
10. Utbetalningslista nr 94.pdf
11. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §129).doc
12. Förslag på tjänster att avveckla 2017-06-15.docx
_____
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Dnr KFN 2017/45

§ 137 Meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 61, beslut om entledigande av Carina Berg och 
Josef Nanasi från sina uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden. KFN 2017/139

2. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 62, fyllnadsval till Kultur- och fritidsnämnden, Maria 
Oscarsson (V) utses till ersättare efter Eva Vesterberg (V) och Robert Nilsson (SD) utses 
till ledamot efter Carina Berg (SD). KFN 2017/140

3. Mötesanteckningar 2017-04-13, Rutiner Höörs Bad och Sportcentrum - H 65. KFN 
2017/52

4. Polismyndigheten, anmälan om stöld och klotter på Jeppavallen 2017-04-29. KFN 
2017/81

5. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 56, beslut ang motion; Externa investeringar på 
lokaler, Nya moderaterna. KFN 2017/168

6. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 57, beslut ang motion avseende överenskommelse 
mellan asylsökande och boende. KFN 2016/163

7. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 59, beslut ang ekonomisk månadsuppföljning 
februari 2017. KFN 2017/36

8. Driftavtal relaterat till ”Entreprenadkontrakt badvattenrening Höörs badhus”. KFN 
2017/110

9. Kulturrådet - sammanfattning av fördelning Skapande skola för läsåret 2017/18. KFN 
2017/136

10. Bästa Biennalen - beslut konstnärsarvode 2017. KFN 2017/79

11. Inbjudan till utbildningar i ärende- och dokumenthaneringssystemet w3d3. KFN 
2017/143

12. Tjänsteskrivelse från Hilda Knafve - äskande till kommunstyrelsen om ett årligt anslag 
på 30 000 kronor för genomförande av Skånes Mittdagen. KFN 2017/130

13. Neuroförbundet Lundabygden - tack för bidrag. KFN 2017/134 

14. Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl - ny förskola vid Sätoftaskolan. Underrättelse om 
granskning. KFN 2017/71

15. Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern. Underrättelse om samråd. 
KFN 2017/147
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16. Polismyndigheten - stöld genom inbrott i kiosk, Jeppavallen. KFN 2017/81

17. Skrivelse Kulturella och kreativa näringar i MittSkåne. KFN 2017/148

18. Upphandling av biblioteksmedia, beslut om antagande av leverantör. KFN 2017/149

19. Protokoll, inspektion av botten vid badbryggorna vid Frostavallen och Tjörnarps 
badplats. KFN 2017/153

20. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 117, Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017 -- 
2025. KFN 2017/154

21. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 112 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll 
i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

Överläggning
Ledamöterna konstaterar att Kultur- och fritidssektorn har framställt till Kommunstyrelsen 
att skapa en tradition i Mittelendagen i enlighet med meddelande 12. Freddy Friberg 
förklarar att ärendet redan har behandlats av Kommunstyrelsen som har givit 
tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn i uppdrag att sammanställa vad kommunen 
redan gör för att bidra till arrangemanget.  

Freddy Friberg informerar om att han i nämndens ställe har uppvaktat en medarbetare 
som fyllt 50-år och en medarbetare som fyllt 60 år. 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §132).doc
_____
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Dnr KFN 2017/6

§ 138 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 
maj 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga postlistan avseende perioden 2017-05-01--2017-05-31 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan gällande tidsperioden 2017-05-01--2017-05-31 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-05-01--2017-05-31.doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §133).doc
_____
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Dnr KFN 2017/63

§ 139 Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen under punkten övrigt med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerade om Åtgärderna inför sommaren 2017 under § 
128.  

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §134).doc
_____
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Dnr KFN 2017/156

§ 137 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-06-20

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-06-20 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-20 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-06-20.
_____
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Utses att justera Paragrafer 135 - 162

Justeringens plats och tid

Sekreterare
Daniella Christopherson

Ordförande
Jill Andersson (S)

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kultur- och fritidsnämndens presidium

Sammanträdesdatum 2017-08-15

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Kultur - och fritidssektorns kontor, Föreningsgatan 11
Tisdagen den 15 augusti 2017 kl. 13:30–16:30

Beslutande Jill Andersson (S), Ordförande
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot
Maria Oscarsson (V), 2:e vice ordförande och ledamot

Övriga Sara Horvath, kultursekreterare, § 135
Patrick Feldt, Representant från Höörs RC-klubb, § 140
Lars Frostemark, fastighetsstrateg, § 140
Johan Enbom, Höörs bad och Sportcenter, §§ 143-145 
Hilda Knafve, kultur-och fritidstrateg, §§ 135-141
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Daniella Christopherson, nämndsekreterare
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Justerande Utdragsbestyrkande

§ 135 Information från Kultursekreteraren

Beslut
Presidiet beslutar

1. Ärendet anmäls som ett meddelande till Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-29, och

2. Uppdrar till kultursekreteraren att tillse att ledamöterna i Kultur- och fritidsnämndens 
presidium får ett exemplar av Kulturkompendiet, samt

3. I övrigt lägga informationen från kultursekreteraren med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultursekreteraren, Sara Horvath, föredrar ärendet.

Sara Horvath förklarar att hon arbetar cirka 25 % för Barn- och utbildningssektorn. 
Kompendiet är ett samarbete mellan Kultur- och fritid och Barn- och utbildningssektorn.

Sara Horvath informerar om Kulturkompendium HT 2017. Sara Horvath informerar om att 
Kulturkompendiet finansieras genom kulturinsatserna inom ramen för Höörs Kommuns 
Kulturgaranti 2017 och för Skapande Skola bidrag från Statens Kulturråd. Sara Horvath 
förklarar att samma aktör för utförande av tjänsterna kan anlitas under en tre-års-period.

Sara Horvath poängterar att även friskolorna får ta del av kulturaktiviteterna. Friskolorna 
kan ansöka om Skapande skola-bidrag själva eller så kan kultursekreteraren bistå med 
hjälp.

Sara Horvath informerar även om arbetet med Kulturnatten.

Överläggning
Presidiet diskuterar samarbetsmöjlighet mellan social sektor, Barn- och utbildningssektorn 
samt Kultur- och fritidssektorn.

Hilda Knafve förklarar att diskussion om ett sådant samarbeta avseende exempelvis 
musik i vården har behandlats på de gemensamma arbetsutskottssammanträdena.

_____
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§ 136 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra tillkomna ärenden

Beslut
Presidiet beslutar

1. Dagens föredragningslista godkänns, och

2. Extra ärenden till dagens möte godkänns och kommer att behandlas under punkten 
Övrigt eller under egen punkt.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Meetings+, till vilken 
presidiets ledamöter har åtkomst.

Anmälda extra ärenden:

1. Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, anmäler det extra tillkomna meddelandet: 
Spegel, Spegel Höörs Sommaropera 2017. Återfinns under Meddelande, § 157, punkt 31.

2. Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, anmäler den tillkomna informationen avseende 
ärendet: Utbyte av föråldrad belysning till LED-belysning på motionsslingan vid 
Jeppavallen, KFN 2017/182.

3. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, anmäler information om inkommen 
tjänsteskrivelse avseende Ansökan om planbesked för Lugnet större 2 och 3 samt Lugnet 
mindre 5 som innebär att byggnader med Kulturhistoriskt värde eventuellt rivs. Ärendet 
behandlas i § 141.

4. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, anmäler information om möte med 
pensionärsföreningar den 25 september. Informationen behandlas i § 141.

5. Chef för Höörs bad och Sportcenter, Johan Enbom, var inbjuden till dagens 
presidiesammanträde. Under Johan Enboms föredragning av ärendet: Höörs Bad och 
Sportcenter - Äskande om medel till solfilm tillkom ytterligare två informationspunkter. 
Informationsärendena behandlas under egen punkt i föredragningslistan, enligt nedan:

Information om Ny filteranläggning - Höörs Bad- och sportcentrum, KFN 2017/110. 
Ärendet behandlas i § 145.

Önskemål om förändrad organisation av fritidsverksamheten i Höör. Behandlas i § 146.

_____
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Dnr KFN 2017/156

§ 137 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-06-20

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-06-20 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-20 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-06-20.
_____

Page 59 of 116



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 7 (34)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/181

§ 138 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Freddy Friberg förklarar att det inte finns något nytt att tillföra i ärendet.

Beslutsmotivering
Freddy Friberg förklarar att ärendet bör utgå eftersom delårsbokslutet inte är 
sammanställt vid tidpunkten för dagens sammanträde.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att ingenting nytt finns att tillföra i ärendet.

Ordföranden frågar presidiet om ärendet kan utgå. Presidiets ledamöter ställer sig 
positiva till förslaget.

_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/170

§ 139 Ekonomiska besparingar

Beslut
Presidiet beslutar

Uppdrar till sektorschefen att kalla presidiet till ett budgetmöte innan den 2017-08-31.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-19, § 263, att uppdra till 
kommundirektören att utarbeta förslag  på kostnadsbesparingar genom att rationalisera 
kommunens organisation. Kommundirektören uppdrog till respektive sektor att utarbeta 
ett förslag. För Kultur- och fritidssektorn innebär det att bemanningen ska minskas med 
tre årsarbetare. Förslaget ska innehålla konsekvensbeskrivningar och presenteras vid 
budgetberednings möte den 29 augusti 2017.

Sektorschef, Freddy Friberg, har utarbetat ett förslag på tjänster att avveckla inom Kultur- 
och fritidssektorn.

Freddy Friberg klargör att den ekonomiska situationen är oförändrad. Nästa 
storgruppsmöte kommer att hållas den 2017-08-31.

Överläggning
Presidiet diskuterar ärendet och uttrycker önskemål om att kallas till ett internt 
budgetmöte innan storgruppsmötet 2017-08-31.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att dagens diskussion har lett till att presidiet föreslår att ett 
internt budgetmöte ska hållas innan nätskommande storgruppsmöte.

Ordföranden frågar presidiet om ledamöterna kan uppdra till sektorschefen att kalla till ett 
internt budgetmöte. Presidiets ledamöter ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §263).doc
2. Förslag på tjänster att avveckla 2017-06-15.docx
_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/181

§ 140 Höörs RC Klubb, ny plats för klubben

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdra till fastighetsstrategen att kontrollera detaljplanen för de aktuella tomterna, och

2. Uppdra till sektorsledningen att fortsätta bereda ärendet skyndsamt, samt

3. Uppdra till Höörs RC-klubb att etablera kontrakt med MERAB.

Ärendebeskrivning
Ordförande från Höörs RC klubb, Patrick Feldt, föredrar ärendet. Fastighetsstrateg, Lars 
Frostemark, deltar vid föredragningen.

Patrick Feldt förklarar att Höörs RC-klubb har under 20 år utnyttjat den marken där 
klubben idag är etablerad. För några år sedan tecknades ett arrendeavtal. Höörs RC 
Klubb har fått information om att avtalet inte kommer att förlängas. Utflyttning 
ska ske innan 1 april år 2018. Innan avflyttning ska marken återställas till ursprungsskick. 
Klubben har cirka 40 medelmar, varav hälften är under 20 år. Klubben har haft 
inomhushall men har i dagsläget endast utebana. Utebanan har godkända tävlingsmått 
och klubben har arrangerat tävlingar såsom NM, klubbmästerskap och Sverige Cupen. 
Patrick Feldt förklarar att RC är en sport som passar alla oavsett ålder och vänlig för alla 
typer av utövare. Bilarna som används är elbilar och bilar med glödstift.

Patrick Feldt visar en presentation som med information om klubben, dess befintliga bana 
och vad som krävs av en ny tomt. Patrick Feldt förklarar att den optimala storleken på en 
ny tilltänkt fastighet skulle vara cirka 120 x 60 meter. Det är även av vikt för klubben att 
det finns el, vatten och avlopp på fastigheten. Viktigt är också att den nya 
banan godkänns av SBF.

Beslutsmotivering
Tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn ska kontakta miljö- och hälsa för att 
vidarebefordra kontakt mellan klubben och myndigheten. Vidare ska tjänstemännen på 
Kultur- och fritidssektorn kontakta hyresvärden och planera in ett möte.

Överläggning
Presidiet diskuterar möjliga fastigheter att förlägga verksamheten på.

Lars Frostemark poängterar att miljö- och hälsa, inom Höörs kommun, måste godkänna 
verksamheten. Vidare poängterar Lars Frostemark att verksamheten inte kan bedrivas var 
som helst eftersom det finns risk att bilkörandet stör närboende och inkräktar 
på allemansrätten. Lars Frostemark poängterar att verksamheten måste vara förenlig med 
detaljplanen. Lars Frostemark förklarar att det finns en tomt som kan vara aktuell för 
ändamålet.
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Patrick Feldt förklarar att det finns ytterligare en fastighet som skulle kunna vara lämpad 
för verksamheten.

Lars Frostemark förklarar att beslut om eventuell uthyrning eller arrende måste fattas av 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Bilbanan försvinner 2017-08-02.pdf
2. HRCK_PRESENTATION.docx
_____
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Dnr KFN 2017/43

§ 141 Information

Beslut
Presidiet beslutar

1. Inte yttra sig över ansökan om planbesked för Lugnet större 2 och 3 samt Lugnet 
mindre 5, och

2. I övrigt lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om inkommen tjänsteskrivelse 
avseende Ansökan om planbesked för Lugnet större 2 och 3 samt Lugnet mindre 5 som 
innebär att byggnader med Kulturhistoriskt värde eventuellt rivs. Byggnaderna är 
skyddade i Kulturmiljöprogrammet. Hilda Knafve ställer frågan till presidiet om Kultur- och 
fritidssektorn ska yttra sig om planbeskedet.

Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar kommande möte med 
pensionärsföreningar den 25 september 2017.

 

Överläggning
Presidiet diskuterar tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen är heltäckande och belyser olika 
perspektiv. Presidiet anser att yttrande inte från Kultur- och fritidssektorn inte är 
nödvändigt. 

_____
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Dnr KFN 2017/138

§ 142 Avtal med Höörs scoutkår avseende 
anordnadet av Valborgsfirandet vid 
Enebacken

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att fortsätta 
avtalsförhandlingarna med Höörs Scoutkår, och

2. Träffas avtal ska avtalsperioden omfatta 1 år.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, följer upp ärendet.

Ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2017-05-
09.

Gällande avtal om bidrag till Höörs scoutkår för arrangerandet av Valborgsfirande vid 
Enebacken gäller för tidsperioden 2015-2017. Ett nytt avtalsförslag har utformats och 
översänts till Höörs scoutkår för genomläsning. Avtalsförslaget innebär en sänkning av 
ersättningen som utgår till Höörs scoutkår. Höörs scoutkår anser att den nya föreslagna 
ersättningen är för låg och har meddelat att föreningen kommer att inkomma med en 
sammanställning av de kostnader som föreningen uppbär i samband med anordnadet av 
Valborsfirandet.

Någon sammanställning har inte inkommit till Kultur- och fritidssektorn.

Beslutsunderlag
1. Avtal med Scoutkåren gällande 2015-2017.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §101).doc
_____
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Dnr KFN 2016/196

§ 143 Informationspunkt: Önskemål om 
medel för ombyggnad vid Höörs 
Kanotklubb, Orups Idrottsplats

Beslut
Presidiet beslutar

Uppdra till Kultur- och fritidschef att handlägga ärendet tillsammans med Höörs 
Byggmyndighet.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Höörs Kanotklubb inkom med en ansökan om medel den 2016-12-12 för att finanisera 
upprustning alternativt nybyggnation av kanotförråd. Representanter från Höör 
Kanotklubb föredrog ärendet på Kultur- och fritidsnämndes presidium den 2017-04-05. 
Presidiet ställde sig positiv till att äska medel ur investeringsbudgeten för år 2019 under 
förutsättning att Kanotklubben och Frosta Multisport inhyses gemensamt. Presidiet 
uppdrog till  Kanotklubben och att inkomma med en förnyad 
ansökan inkluderande äskade medel från Allmänna arvsfonden m.fl. och uppdrog till 
sektorschefen att undersöka frågan om bygglov för föreningens räkning.

Kultur- och fritidssektorn har inte mottagit någon förnyad ansökan från Kanotklubben.

Freddy Friberg informerar om att han idag har mottagit ritningar från klubben. Ritningarna 
påvisar att klubben önskar att utöka fatstighetsgrunden vid sin nybyggnation. Freddy 
Friberg ställer sig undrande till om detta är förenligt med detaljplanen och strandskyddet 
som finns för området.

Överläggning
Översända ärendet till Byggmyndigheten i Höörs kommun för fortsatt handläggning. 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §13).doc
2. Skrivelse från Höörs Kanotklubb.pdf
3. Svar till Höörs kanotklubb.pdf
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §74).doc
 
_____
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Dnr KFN 2017/183

§ 144 Höörs Bad och Sportcenter: Äskande 
om medel till solfilm

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdra till Chef för Höörs bad och Sportcenter att kontakta med Höörs fastighets AB 
för att undersöka möjligheten till igensättning av fönsterpartierna, och

2. Beställa igensättning av fönsterna på båda ställena, samt

3. Ärendet anmäls som ett delegationsbeslut till nämndens sammanträde 2017-08-29.

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, föredrar ärendet.

Johan  Enbom förklarar att Sporthallen har fönster ovanför läktaren och äventyrsbadet har 
ett parti som behöver skolskydd. Att installera solskydd vid äventyrsbadet är kostsamt.

Under två säsonger har Höörs Bad och Sportcenter haft problem med gardinerna inne i 
Sporthallen. Problemet är att gardinerna samlar damm, dras ner eller så går öglorna för 
fäste sönder. Det innebär att solen lyser in på planen och skapar problem för utövarna. 
Det går inte riktigt att mörklägga när t.ex. hallen är uthyrd till teater eller TV sänder 
matcherna.

Konsekvenser

- Höörs Bad och Sportcenter har ”livstidsgaranti” på solfilmen

- Monteringen sker från utsidan

- Kostnaden är 27 000: - + moms

- Kostnad för lifthyra tillkommer

Överläggning
Presidiet diskuterar inköp av solfilm och ställer sig undrande till om fönster behövs på de 
omnämnda partierna.

Johan Enbom förklarar att han inte tror att en eventuell igensättning av fönsterna skulle 
påverka ventilationen.

Freddy Friberg anser att igensättning av fönsterna, om det är möjligt, är det bästa 
alternativet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang. äskande av medel till solfilm.docx
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_____
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Dnr KFN 2017/110

§ 145 Installation av ny filteranläggning - 
Höörs Bad- och sportcentrum

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om pågående installation av ny filteranläggning med godkännande 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, informerar om pågående installation 
av ny filteranläggning.

Johan Enbom förklarar att installationen blev försenad från början. Förseningen är 
inarbetad. Installationen har varit problematisk visst arbete har fått göras om.

Överläggning
Ordföranden, Jill Andersson (S), har varit på Höör marknad och har mottagit synpunkter 
från kommunmedborgarna avseende badets entréavgifter. Pensionärerna anser att 
entréavgiften till badet är för hög, vilket gör att pensionärerna inte kan besöka badet så 
ofta som de önskar. 

_____
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§ 146 Önskemål om förändrad organisation 
av fritidsverksamheten i Höör

Beslut
Presidiet beslutar

1. Ställa sig positiva till tjänsteskrivelsen, och

2. Kultur- och fritidsnämnden informeras om ärendet på sammanträdet den 2017-09-18.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, och Chef för Höörs Bad och Sportcenter Johan 
Enbom föredrar ärendet.

Freddy Friberg informerar om personalläget på Älvkullen. Freddy Friberg klargör att 
Johan Enbom etablerat nya rutiner.

Freddy Friberg visar ett förslag på tjänsteskrivelse för förändrad organisation av 
fritidsverksamheten i Höör. Kultur- och fritidssektorn önskar att omorganisera 
fritidsverksamheten med inspiration från besöket på Tegelhuset i Malmö. Ärendet ska till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om igångsättning av projektet.

Freddy Friberg klargör att detta ärende även är aktuellt i samband med planerna om 
renovering av Ringsjöskolan.

_____
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Dnr KFN 2017/126

§ 147 Medborgarförslag - Håll Höör rent 

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet ska behandlas på nästkommande nämndsammanträde den 2017-09-18.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp ärendet.

En kommunmedborgare har inkommit med en skrivelse med uppmaning att starta en Håll 
Höör rent-kampanj. Medborgaren föreslår att även grannkommunerna kan involveras så 
att det blir ”Håll MittSkåne rent”. Färdigt material finns hos Stiftelsen Håll Sverige rent 
men det behövs en samordning från kommunens sida.

Ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2017-05-
09 och presidiet uppdrog till tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn att utreda en 
samordning inom Höörs kommun.

Freddy Friberg informerar om att ärendet har varit uppe i ledningsgruppen och Kultur- och 
fritidssektorn fick i uppdrag att fortsätta behandla ärendet.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag, kampanj Håll Höör Rent.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §100).doc
_____
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Dnr KFN 2017/142

§ 148 Ansökan om ekonomiskt bidrag - 
Ringsjöortens ryttarförening

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet ska behandlas på nytt på presidiets sammanträde 2017-09-05.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Ringsjöortens ryttarförening ansöker i två skrivelser daterad 2017-05-10 och 2017-05-
29 om ekonomiskt bidrag.

Ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-20. Kultur- 
och fritidsnämnden beslutade att avslå Ringsjöortens ryttarförenings ansökan avseende 
ansökan om ekonomisk medarbetare och vindskydd.

Vidare ansöker föreningen om ekonomisk hjälp till gjutning av gödselplatta. I dagsläget 
har föreningen dispens för att lägga gödsel i containrar. Föreningen har dispens knappt 
ett år till och dispensen kommer inte att förlängas. En gödselplatta anpassad för cirka 30 
hästar behöver gjutas till en kostnad på cirka 150 000 kronor. Föreningen har påbörjat 
arbetet med att begära in offerter men saknar de ekonomiska förutsättningarna för att 
själva kunna finansiera arbetet och ansöker därför om ekonomiskt bidrag om 150 000 
kronor.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrog till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att 
fortsätta handläggningen gällande ansökan om ekonomiskt medel till gödselplatta.

Tre offerter avseende gödselplattan har inkommit till Kultur- och fritidssektorn.

Överläggning
Presidiets ledamöter och tjänstemännen på Kultur- och fritidsnämnden diskuterar 
offerterna.

Beslutsunderlag
<!-- 8. File -->1. Ekonomisk hjälp gödselplatta.docx
2. Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-20 (2017-06-20 KFN §125).doc
3. Anbud gödselplatta BCA.docx
4. Buildab anbud gödselplatta.pdf
5. Sätoftagruppen offert gödselplatta.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/168

§ 149 Ansökan om ekonomiskt bidrag Gamla 
Boo Vattenskid Club

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet ska behandlas på presidiets sammanträde 2017-09-05.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Den 2017-06-20 inom en ansökan om ekonomiskt bidrag till Kultur- och fritidssektorn från 
Gamla Boo Vattenskid Club. Föreningen vädjar om ett ekonomiskt stöd för att kunna 
bedriva verksamheten vidare.

Gamla Boo Vattenskid Club har under 2016 och 2017 haft stora extra ordinära utgifter om 
totalt 116 830 kronor. Bland annat kunde den inköpta bryggan inte läggas i sjön i 
samband med transporten vilket resulterade i att kran fick hyras i efterhand. 
Monteringsdetaljer till bryggan fick köpas i efterhand. Vid en ostlig storm i maj sjönk 
föreningens båt. Båten var försäkrad med försäkringsbolaget betalde bara ut 75% av 
reparationskostnaden som uppgick till 220 000 kronor.

Freddy Friberg förklarar att ny information har inkommit i ärendet som inte har hunnit 
handläggas innan presidiets sammanträde.

Beslutsmotivering
Ärendet hanskjuts med anledning av att ny information har inkommit i ärendet som inte 
har hunnit handläggas innan presidiets sammanträde idag.

Beslutsunderlag
1. Gamla Boo Vattenskid Club - ansökan om ekonomiskt bidrag.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/167

§ 150 Föreläggande om ändrade föreskrifter 
och skötselplan för naturreservatet Södra 
Hultarp, Höörs kommun. Skåne län

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdrar till Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve,  och Friluftslivssamordnare, Maria 
Rodriguez, att yttra sig över remissen, och

2. Ärendet anmäls som ett delegationsärende till Kultur- och fritidsnämndes sammanträde 
den 2017-08-29.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har utarbetat förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Södra 
Hultarp på del av fastigheten Norra Hultarp 2:12 i Höörs kommun.

Remisshandlingarna finns på Länsstyrelsens hemsida; 
www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat.

Sista dag för yttrande är den 31 augusti 2017.

Beslutsunderlag
1. Föreläggande ändrade föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Södra 
Hultarp.pdf
_____

Page 74 of 116



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 22 (34)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/137

§ 151 Plan delaktighet för alla

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet ska åter behandlas på presidiets sammanträde 2017-09-05.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, tidigare 
Handikapplanen, har utarbetats och justerats utifrån inkomna remissvar.

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har utarbetats 
av verksamhetschef Annika Mellberg och socialt ansvarig socionom Ewa Näslund i 
samarbete med tre representanter för Handikappförbunden, HSO. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning skulle remitteras till 
samhällsbyggnadssektorn, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden,  HFAB och HSO Skåne för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden har 
inte beretts tillfälle att lämna något remissvar.

Social sektor ska samordna kompletteringen efter återremissen.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §159).doc
2. Handikapplanen2009.pdf
3. Delaktighet-för-alla-2016-2018-2.docx<!-- 8. File -->
_____
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Dnr KFN 2017/182

§ 152 Utbyte av föråldrad belysning till LED-
belysning på motionsslingan vid 
Jeppavallen

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Bifalla utbyte av armatur, förlängning av stolpar och installation av LED-belysning.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Freddy Friberg förklarar att när armaturen går sönder är den svår att ersätta eftersom den 
är föråldrad. 

Ett förslag har inkommit från projektingenjör, Jesper Sundbärg, innebärande att befintliga 
stolpar förlängs med 1 meter och ersätta befintlig armatur med LED-armatur. LED-
armaturen förses med dimfunktion, nattetid, och anläggningen förses med astrour som 
automatiskt känner av skymning och gryning. Utbytet och installationen av den nya 
anläggningen kostar cirka 120.000 kronor och bidrar till en årlig energibesparing om 6.000 
kronor. Utöver tillkommer det en kostnad för röjning och riktning av stolparna om 
uppskattningsvis 20.000 kronor, oavsett om armaturen byts eller inte.  

Freddy Friberg förklarar att kostnaden kan tas från Kultur- och fritidsnämndens 
investeringskonto.

 

Beslutsunderlag
1. Förslag på modernisering av belysningen på motionsslingan vid Jeppavallen.docx
_____
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Dnr KFN 2017/175

§ 153 Avfallsplan 2018-2021 (Svar senast 
2017-10-13)

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet ska behandlas på presidiets sammanträde 2017-09-05.

Ärendebeskrivning
Den nuvarande avfallsplanen stäcker sig mellan 2014-2017. Avfallsplanen är antagen i 
ägarkommunerna Eslöv, Hörby och Höör.

En uppdaterad avfallsplan 2018-2021 har utarbetats under våren 2017 av två olika 
grupper av tjänstemän från respektive kommun i samarbete med MERAB. Avfalsplanen 
2018-2021 utgår ifrån Naturvårdsverkets föreskifter och allmänna råd om innehållet i en 
kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).

Förslaget till den nya är översänt på remiss till ägarkommunernas Kommunstyrelser samt 
berörda nämnder, förvaltningar, bolag och externa parter. Remissvaret ska vara inlämnat 
till kommunledningskansliet 2017-10-13.

Beslutsmotivering
Ärendet är inte färdigberätt för beslut vid tidpunkten för dagens sammanträde. Med 
anledning av detta hänskjuts ärendet till presidiets nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Följebrev utskick Avfallsplanen till ägarkommunerna m fl 2017-07-03.pdf
2. NY REV. Avfallsplan 2014 Revideringsunderlag_170616 Nyaste - Rätt version.pdf
3. Avfallsplan 2014 Revideringsunderlag - Med visade ändringar.pdf
4. Föreskrifter 2013 ändrat till 2018 Bilaga 1 föreskrifter.pdf
5. Föreskrifter 2013 ändrat till 2018 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser.pdf
6. Föreskrifter 2013 ändrat till 2018.pdf
7. Föreskrifter 2018.pdf
8. Föreskrifter 2018 Bilaga 1 föreskrifter.pdf
9. Föreskrifter 2018 Bilaga 2 Kriterier för renhållningsdispenser.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/184

§ 154 Äskande från Höörs Föreningsallians: 
ökande löner och ökade maskinkostnader

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdrar till sektorschefen att kalla Höörs Föreningsallians till ett möte med Kultur- och 
fritidssektorn, och

2. Ärendet ska behandlas på presidiets sammanträde 2017-09-05.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg föredrar ärendet.

Avtalet mellan Höörs Föreningsallians, HFA, och Höörs kommun ingicks 2008. Enligt 
avtalet ska avtalet räknas upp med index.  Index har bestämts till 0 eller i vissa fall till 
negativt utfall. HFA är anslutna till kollektivavtal och följer avtalade löneuppräkningar. 
HFA önskar kompensation för de ökade lönekostnaderna.

Maskinutgifterna i avtalet bygger 2008 års-verksamhet. Vad gäller maskinparken har 
Kultur- och fritidssektorn en årlig hyra på maskinerna om 36.000 kronor och beloppet dras 
av från ersättningen om 162.000 kronor till HFA. Maskinerna är utslitna och ett 
arbetsmiljöproblem trots underhåll.

HFA önskar att avtalssumman för 2017 höjs med 99.000 kronor och att hyran för 
maskinerna inte belastar ersättningen till HFA år 2017.

Överläggning
Presidiet enas om att Höörs Föreningsallians bör kallas till ett möte med Kultur- och 
fritidssektorn för fortsatt diskussion mellan parterna.

Beslutsunderlag
1. Äskande från Höörs föreningsallians.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/169

§ 155 Åtgärder inför sommaren 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att sammanställa en rapport 
över sommarens fritidsverksamheter, och

2. I övrigt lägga informationen om resultatet av vidtagna åtgärder inför sommaren 2017 
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp ärendet.

Freddy Friberg följer upp resultatet av sommarens förebyggande åtgärder.

Freddy Friberg klargör att de förebyggande åtgärderna har haft en positiv effekt. Under 
våren 2017 drabbades kommunen av skadegörelse men under sommarmånaderna har 
skadegörelsen minskat.  

Beslutsmotivering
Tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn ska sammanställa en rapport 
över sommarens fritidsaktiviteter. Rapporten ska belysa resultatet av aktiviteterna.

Överläggning
Presidiet uttrycker önskemål om att Kultur- och fritidssektorn ska sammanställa en rapport 
där ledamöterna kan ta del av fritisverksamheternas aktiviteter under sommaren och 
utvärdering av densamma.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-20 (2017-06-20 KFN §128).doc
_____
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Dnr KFN 2017/44

§ 156 Anmälningar 

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte finns något nytt att rapportera i ärendet.

_____
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Dnr KFN 2017/45

§ 157 Meddelanden

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga nedanstående meddelande med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Maglasäte Idrottsförening, skrivelse daterad 2017-05-31, anhållan om hjälp med 
montering av nät. KFN 2017/157

2. Mediaplanet Group ang kampanjen ”Hjärta & Kärl”. KFN 2017/158

3. Polismyndigheten, tillståndsbevis, kulturkvartersdagen och nationaldagsfirande. KFN 
2017/81

4. Kulturrådet, fördelning av medel till musik- och kulturskolor 2017/2018. KFN 2017/159

5. Höörs RC Klubb, ansökan om utökad tid för tävlingsverksamhet. KFN 2017/160

6. Avtal om genomförande och förvaltning av lokalt naturvårds- och friluftslivsprojekt 
mellan Höörs kommun och KFUK-KFUM Region Skåne Belikinge - KFUM Syd. KFN 
2016/126

7. Skadeståndsanspråk. KFN 2017/161

8. Överenskommelse ang Trygg ungdom sommaren 2017. KFN 2017/164

9. Polismyndigheten, 5000-K598096-17, skadegörelse biblioteket. KFN 2017/81

10. Polismyndigheten, 5000-K648790-17, försök till stöld genom inbrott på Jeppavallen. 
KFN 2017/81

11. Polismyndigheten, 5000-K571009-17, underrättelse om beslut, stöld Jeppavallen. 
KFN 2017/81

12. SÖSAM, mötesanteckningar 2017-05-16. KFN 2017/50

13. Polismyndigheten, 5000-K571895-17 tilläggsanmälan, stöld Jeppavallen. KFN 
2017/81

14. Polismyndigheten, 5000-K672688-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81

15. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 173, Anläggande av Walk of Fame, avtal samt regler 
och riktlinjer. KFN 2016/29

16. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 160, Ekonomisk uppföljning/prognos till och med april 
2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/4

17. Polismyndigheten, 5000-K700577-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81

18. Kommunfullmäktige 2017-05-31 § 84, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 
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2017/140

19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 263, ekonomiska besparingar. KFN 
2017/170

20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 255, gymverksamheten ACTIC i Höörs 
Bad och Sportcentrum. KFN 2016/198

21. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, försök till stöld, Jeppavallen. KFN 2017/81

22. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, underrättelse om beslut, försök till stöld, 
Jeppavallen. KFN 2017/81

23. Mötesanteckningar 2017-06-28, skyddsrond utearbete med friluftslivet. KFN 2017/171

24. Skrivelse från Crawford, brandskada Långstorp 1:44. KFN 2017/60

25. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 92, budget 2018 VEP 2019 -- 2022 Investerings- 
och exploatering. KFN 2016/181

26. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 93, ekonomisk uppföljning/prognos till och med 
april 2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/36

27. Budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2018, VEP 2019 -- 2022. KFN 
2017/172

28. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 97, entledigande från uppdrag i kultur- och 
fritidsnämnden. KFN 2017/173

29. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 
2017/140

30. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 54, årsredovisning 2016. KFN 2017/174

31. Spegel, Spegel Höörs Sommaropera 2017.

_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 158 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Information angående tillbud och risker samt personalläget läggs med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om det aktuella personalläget inom 
Kultur- och fritidssektorn.

Kultur- och fritidsstrategen kommer vara tjänstledig från och med 2017-09-01. 
Kultursekreteraren kommer att gå upp i tjänstgöring från samma datum och arbeta heltid.

_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 159 Integrationsfrågor

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte har tillkommit någon ny information i ärendet.

_____
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Dnr KFN 2017/42

§ 160 Anmälan av delegeringsbeslut juni 
2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga information om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur -och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän 
enligt en delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut skall redovisas till 
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. 
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidschef, KFN 2017/12. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare, 
KFN 2017/13. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Administratör Kultur- och fritidssektorn och 
Organisation samt hantering av nycklar, KFN 2017/14. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef för fritidsenheten, KFN 2017/15. Inget 
anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef Höörs Bad och Sportcenter, KFN 2017/16. 
Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Bibliotekschef, KFN 2017/17. Inget anmält.

Redovisning av delegeringsbeslut från Rektor för Musikskolan, KFN 2017/18. Inget 
anmält.

_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 33 (34)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/6

§ 161 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 
juni-juli 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga postlistan avseende perioden 2017-06-01--2017-07-31 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan gällande tidsperioden 2017-06-01--2017-07-31 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-06-01--2017-06-30.doc
2. Postlista 2017-07-01 - 31.pdf
 
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 34 (34)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/63

§ 162 Övriga frågor

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte har tillkommit någon ny information i ärendet.

_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/181

§ 138 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Freddy Friberg förklarar att det inte finns något nytt att tillföra i ärendet.

Beslutsmotivering
Freddy Friberg förklarar att ärendet bör utgå eftersom delårsbokslutet inte är 
sammanställt vid tidpunkten för dagens sammanträde.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att ingenting nytt finns att tillföra i ärendet.

Ordföranden frågar presidiet om ärendet kan utgå. Presidiets ledamöter ställer sig 
positiva till förslaget.

_____
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DOKUMENTTYP

Datum Diarienummer Sida
2017-06-15 KFN 2016/181 1 (1)

KULTUR OCH FRITID

Förslag på tjänster att avveckla
På uppdrag av budgetberedningen genom Kommunstyrelsens ordförande 2017-06-13, ska varje 
nämnd lämna förslag på tjänster att avveckla p.g.a. det ekonomiska läget i kommunen. För Kultur- 
och fritidsnämndens del är det 3,0 tjänster.

På kommunens ledningsgrupp 2017-06-14 bestämdes: ”Ledningsgruppen tar fram förslag på 
indragning av föreslaget antal tjänster. Varje sektorschef lämnar in förslaget till kommundirektören 
och meddelar nämnden detta enligt delegation.”

Sammanslagning av verksamheten på fritidsenheten (Älvkullen och Ringsjöskolans fritidshem) 
med Höörs Bad och Sportcentrum

 Under sjukskrivningen för ordinarie chef för fritidsenheten, så är verksamhetschefen för 
Höörs Bad och Sportcentrum tillförordnad chef. 

 Förslaget är att förordnandet blir permanent och 1,0 tjänster sparas in.
 Nuvarande chef för fritidsenheten bereds annan plats i den ordinarie organisationen.

Minskning av en ordinarie tjänst på Höörs Bad och Sportcentrum
 Organisationen på Bad och Sportcentrum ska ses över både efter installation av ny 

filteranläggning och ev. nytt hyresavtal med Actic.
 1,0 tjänst som badvakt avvecklas
 Översyn av bemanning till kommunens egen simundervisning och hjälp vid skolornas 

simundervisning ska göras.

Minskning av en tjänst på fritidsenheten
 Eftersom Bad och Sportcentrum föreslås integreras med fritidsenheten och integrationen av 

besökarna måste öka, så kan en tjänst på fritidsenheten avvecklas.
 1,0 tjänst som fritidsledare avvecklas.
 Översyn av verksamheten på fritidsgårdarna utreds och förslag ska redovisas i oktober 2017.

Höör 2017-06-15 enligt uppdrag

Freddy Friberg
Kultur- och fritidschef
0413-28 150
Freddy.friberg@hoor.se

Höörs kommun: Kultur och fritid • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Föreningsgatan 11 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kulturofritid@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/170

§ 139 Ekonomiska besparingar

Beslut
Presidiet beslutar

Uppdrar till sektorschefen att kalla presidiet till ett budgetmöte innan den 2017-08-31.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-19, § 263, att uppdra till 
kommundirektören att utarbeta förslag  på kostnadsbesparingar genom att rationalisera 
kommunens organisation. Kommundirektören uppdrog till respektive sektor att utarbeta 
ett förslag. För Kultur- och fritidssektorn innebär det att bemanningen ska minskas med 
tre årsarbetare. Förslaget ska innehålla konsekvensbeskrivningar och presenteras vid 
budgetberednings möte den 29 augusti 2017.

Sektorschef, Freddy Friberg, har utarbetat ett förslag på tjänster att avveckla inom Kultur- 
och fritidssektorn.

Freddy Friberg klargör att den ekonomiska situationen är oförändrad. Nästa 
storgruppsmöte kommer att hållas den 2017-08-31.

Överläggning
Presidiet diskuterar ärendet och uttrycker önskemål om att kallas till ett internt 
budgetmöte innan storgruppsmötet 2017-08-31.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att dagens diskussion har lett till att presidiet föreslår att ett 
internt budgetmöte ska hållas innan nätskommande storgruppsmöte.

Ordföranden frågar presidiet om ledamöterna kan uppdra till sektorschefen att kalla till ett 
internt budgetmöte. Presidiets ledamöter ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §263).doc
2. Förslag på tjänster att avveckla 2017-06-15.docx
_____

Page 90 of 116



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-06-20 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/169

§ 128 Åtgärder inför sommaren 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om vidtagna inför sommaren år 2017 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för vidtagna åtgärder inför sommaren år 2017.

Höörs kommun och Kultur- och fritidssektorn samt dess nämnd har haft problem med 
återkommande skadegörelse. Bland annat har det skett skadegörelse på Frostavallen. 
Vindskyddet vid pulkabackarna på Frostavallen hittades nedbrunnet den 2017-06-02. 
Även glasskiosken har utsatts för sabotage och inbrott. Kultur- och fritidssektorn har 
tecknat ett nytt avtal med nattvandrarna.

Freddy Friberg förklarar att Höörs kommun har vidtagit åtgärder för att förebygga 
yterliggare skadegörelse under sommarmånaderna. Kommunen har bland annat anordnat 
sommarskola, sommaraktiviteter, öppethållande av fritidsgården Älvkullen , tecknat nytt 
avtal med nattvandrarna, utökad bevakning av Securitas och komplettering av kameror 
och bevakningsutrustning. Utöver vidtagna åtgärder kommer det hållas tät samverkan 
med polis, räddningstjänst och sociala myndigheter.

Freddy Friberg förklarar att vårdnadshavare som har barn skolor i Höörs kommun har 
underrättats om vidtagna åtgärder via e-post. Presskonferens har hållits med den lokala 
pressen vilket har resulterat i tidningsuppslag.

Överläggning
Ledamöterna ställer frågor om kostnad för bevakning genom Securitas. Freddy Friberg 
förklarar att exakt kostnad inte är framtagen. Freddy Friberg betonar att de som begår 
skadegörelse snabbt lär sig var kameror sitter och undviker dessa och därav är det av vikt 
att köpa in patrullerande vaktbolags tjänster.

Freddy Friberg förklarar att det skalskydd som installerats är kostsamt men 
förhoppningsvis ska det leda till att framtida skadegörelse minskar. 

Beslutsunderlag
1. Information med anledning av den senaste tidens oroligheter i Höör 2017-06-12.pdf
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/169

§ 155 Åtgärder inför sommaren 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att sammanställa en rapport 
över sommarens fritidsverksamheter, och

2. I övrigt lägga informationen om resultatet av vidtagna åtgärder inför sommaren 2017 
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp ärendet.

Freddy Friberg följer upp resultatet av sommarens förebyggande åtgärder.

Freddy Friberg klargör att de förebyggande åtgärderna har haft en positiv effekt. Under 
våren 2017 drabbades kommunen av skadegörelse men under sommarmånaderna har 
skadegörelsen minskat.  

Beslutsmotivering
Tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn ska sammanställa en rapport 
över sommarens fritidsaktiviteter. Rapporten ska belysa resultatet av aktiviteterna.

Överläggning
Presidiet uttrycker önskemål om att Kultur- och fritidssektorn ska sammanställa en rapport 
där ledamöterna kan ta del av fritisverksamheternas aktiviteter under sommaren och 
utvärdering av densamma.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-20 (2017-06-20 KFN §128).doc
_____

Page 92 of 116



Från: Sundbärg, Jesper 
Skickat: den 29 juni 2017 15:09
Till: Friberg, Freddy
Ämne: Ny armatur och stolpförlängning motionsslinga Jeppavallen.

Hej!

Du önskade ju att jag tog fram förslag på förbättring av belysningen på kommunens enda elljusspår, 
d.v.s. vid Jeppavallen. Investeringen belastar isåfall projekt ”upprustning utomhusanläggningar”.

Förslaget är att stolpförlänga de 27 stolparna 1 meter och ersätta befintlig armatur med en lämplig 
LED-armatur. Kraftringen har tagit fram ett förslag på lämplig armatur (som vi använder mycket på 
GC-vägar). Armaturen förses med inbyggd dimfunktion (nattetid) och anläggningen förses med 
astrour som automatiskt känner av skymning och gryning. Kostnadsbilden för bytet är ca 120 000 kr 
och den årliga energibesparingen är ca 6000 kr. Utöver det behövs röjning och riktning av stolparna 
(drift eller investering? Oavsett ca 20 000 kr).

Något att fundera över under semestern… Så går jag igenom med dig lite noggrannare efter 
semestern. Finns lite tillval att ta ställning till också.

Med vänlig hälsning

Jesper Sundbärg 
Projektingenjör

Samhällsbyggnadssektor
Höörs kommun

Tel: 0413-28486 - Vxl: 0413-280 00
jesper.sundbarg@hoor.se
www.hoor.se
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2017-08-15 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/182

§ 152 Utbyte av föråldrad belysning till LED-
belysning på motionsslingan vid 
Jeppavallen

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Bifalla utbyte av armatur, förlängning av stolpar och installation av LED-belysning.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Freddy Friberg förklarar att när armaturen går sönder är den svår att ersätta eftersom den 
är föråldrad. 

Ett förslag har inkommit från projektingenjör, Jesper Sundbärg, innebärande att befintliga 
stolpar förlängs med 1 meter och ersätta befintlig armatur med LED-armatur. LED-
armaturen förses med dimfunktion, nattetid, och anläggningen förses med astrour som 
automatiskt känner av skymning och gryning. Utbytet och installationen av den nya 
anläggningen kostar cirka 120.000 kronor och bidrar till en årlig energibesparing om 6.000 
kronor. Utöver tillkommer det en kostnad för röjning och riktning av stolparna om 
uppskattningsvis 20.000 kronor, oavsett om armaturen byts eller inte.  

Freddy Friberg förklarar att kostnaden kan tas från Kultur- och fritidsnämndens 
investeringskonto.

 

Beslutsunderlag
1. Förslag på modernisering av belysningen på motionsslingan vid Jeppavallen.docx
_____
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-08-22 KFN 2017/182 1 (1)

KULTUR- OCH FRITID
Kultur- och fritidsnämnden

Elljusspåret Prästhagen

Förslag till beslut
Befintlig belysningsanläggning uppgraderas med stolpförlängning, LED-armaturer och 
automatisk tändning och släckning till en kostnad om ca 140 tkr inom budgetramen för 
investeringsprojektet ”Upprustning utomhusanläggningar”.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Det ca 900 meter långa elljusspåret söder om Jepppavallen är kommunens enda upplysta 
motionsspår och är väl nyttjat. 

Nuläge
Motionsspåret är populärt och välanvänt inte minst under årets alla mörka timmar. Detta 
trots den undermåliga belysningsanläggningen. De befintliga armaturerna är slitna och 
skapar en dålig och mycket begränsad ljusbild trots en hög energiförbrukning. Lamporna 
går ofta sönder p.g.a. spänningsvariationer och reservdelar är svåra att få.

Yttrande
Förslaget är att stolpförlänga de 27 stolparna 1 meter och ersätta befintlig armatur med 
en lämplig LED-armatur. LED-armaturen är välbeprövad och använder mycket på 
kommunens GC-vägar. Armaturen förses med inbyggd dimfunktion (nattetid) och 
anläggningen förses med astrour som automatiskt känner av skymning och gryning. 
Kostnadsbilden för bytet är ca 120 000 kr och den årliga energibesparingen är ca 6000 kr. 
Utöver det behövs röjning och riktning av stolparna till en kostnad av ca 20 000 kr.

Freddy Friberg
Kultur- och fritidschef
0413-28 150
freddy.friberg@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kultur- och fritidsnämnden
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JEPPAVALLEN

KROKGATAN

Credits not available.

juni 14, 2017Elljusspår vid Jeppavallen
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 1 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/184

§ 26 Revidering av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

”Arvodesreglemente 2017-2018” fastställs och ersätter ”Till dig som är förtroendevald”, 
bilaga § 26.

Ärendebeskrivning
Kanslichef Gunilla Dencker Skog föredrog ärendet.

Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns i 4 kap. 
kommunallagen (KL). Dessa bestämmelser instiftades för att underlätta kommunernas 
rekrytering av förtroendevalda och öka deras möjligheter att kunna behålla dem. Den 
ekonomiska ersättningen för uppdragen ansågs i detta hänseende vara en betydelsefull 
faktor. Regleringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner är indelad i en 
obligatorisk del (kommuns och landstings skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst 
med mera i 4 kap. 12 - 13 §§ KL) och en frivillig del (bestämmelserna om 
kostnadsersättningar och arvoden i 4 kap. 14- 15 a §§ KL).

Att alla valbara medborgare så långt som det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig 
kommunala förtroendeuppdrag var anledning till införandet av obligatoriska regler om 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa andra förmåner.

En politiskt tillsatt arbetsgrupp har i sammarbete med kommunledningskontorets 
tjänstemän arbetat fram nya arvodesbestämmelser för Höörs kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att istället föreslå att de nya reglerna ska 
träda i kraft den 1 januari 2019 då den nya mandatperioden börjar för att alla 
förtroendevalda ska kunna förutse sina ersättningar för de uppdrag de åtagit sig. 
Förvaltningen har därför omarbetat reglementet så att det finns ett reglemente för 
perioden fram till nästa mandatperiod där nuvarande ersättningsnivåer kvarstår men de 
oklarheter som funnits i det tidigare reglementet klargörs och nya rutiner fastställs. 
Kommunstyrelsen har beslutat att det reglemente som ska börja gälla nästa mandatperiod 
återremitteras och att handläggningen ska vara vilande tills dess SKL:s analysgrupp gjort 
en genomlysning av kommunen.

På begäran av kommunstyrelsen har beslutsunderlaget kompletterats med ett dokument 
som visar vilka bestämmelser i ”Till dig som är förtroendevald” som ändrats och var 
bestämmelserna återfinns i ”Arvodesreglemente 2017-2018. Istället för gul markering av 
ny text har detta markerats i kommentarer. Borttagen text markeras genom överstrykning.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 2 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Arvodesreglemente 2017-2018, 2017-02-06.docx (förslag till nytt arvodesreglemente)
2. Ändringar i nu gällande reglemente.docx (översikt över förändringar)
3. Till dig som är förtroendevald.docx (nu gällande reglemente)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §316).doc 
(arvodesreglementets förslag ska inte gälla för innevarande mandatperiod)
5. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §259).doc (återremiss)
6. Exempel på mötesblankett.doc
7. Blankett Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån.docx
8. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx
9. Blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.docx
10. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §48).doc
11. Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda KF  - bildspel.pptx
_____
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Arvodesreglemente 
2017-2018

Regler för arvode och andra ersättningar för förtroendevalda KSF 
2016/184
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 26

1. Allmänna bestämmelser

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

§ 1.

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § i kommunallagen (1991:900) 
dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar samt 
revisorer.

Reglementet gäller även övriga förtroendeuppdrag som väljs av kommunfullmäktige i den mån 
ersättning inte utgår enligt andra bestämmelser.

Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande tituleras kommunalråd.

I kommunalråds ersättning ingår samtliga politiska förtroendeuppdrag som vederbörande innehar 
för Höörs kommun samt hel- och delägda bolag, dock ej kommunfullmäktige. Om ekonomiska och 
sociala förmåner till kommunalråd finns särskilda bestämmelser.

Förtroendevald har att förhålla sig till kommunens övriga styrande dokument, exempelvis etiska 
riktlinjer och rese- och mötespolicy.

Ersättningsberättigade förrättningar

§ 2.

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har medgivits 
närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga 
nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag samt 
revisorernas sammanträden

b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av 
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts

d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller nämnd

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör 
kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller 
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kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i sista 
hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska återrapportera 
till nämnden genom minnesanteckningar.

Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.

2. Arvoden

Allmänt om arvoden

§ 3.

Förtroendevald kan få timarvode, månadsarvode, inläsningsarvode, ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och kostnadsersättning. För kommunfullmäktigesammanträden utgår särskilt 
arvode.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

§ 4.

Förtroendevalda, utom kommunalråd, har rätt till ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst 
enligt reglerna i detta reglemente. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för den faktiska arbetsinkomst som denne förlorar på grund 
av deltagande i förrättning enligt § 2. 

Med förlorad arbetsförtjänst avses kontant lön och andra anställningsförmåner. Ersättning för 
förlorade semesterförmåner och pensionsförmåner utgår i särskild ordning, se § 9. I underlaget för 
beräkning av förlorad arbetsförtjänst får kommunala arvoden inte räknas in.

Med förlorad arbetsförtjänst likställs förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa.
Med förlorad arbetsförtjänst likställs även försäkringskasseersättning under förutsättning att 
läkarintyg medger förtroendeuppdrag.

Kommunanställda förtroendevalda erhåller bibehållen lön istället för ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.

Förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda med enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag 
ska beräknas på resultat i näringsverksamhet före årets avdrag för egenavgifter eller särskild 
löneskatt (R48 på NE-blanketten) från föregående års deklaration.

Förlorat studiestöd med anledning av uppdragen ersätts inte.
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Om den förtroendevalde gör sannolikt att denne har förlorat arbetsförtjänst men inte kan styrka 
beloppets storlek ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå med ett schablonberäknat belopp 
om 155 kr per timme för 2017 vilket även ska avse ersättning för förlorad semesterersättning m.m. 

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under 
föregående år för kommunanställd personal.

Månadsarvode

§ 5.

Månadsarvode utgår för nedanstående förtroendeuppdrag, med belopp som gäller från och med 
2017-01-01. 

Nämnd Uppdrag Årsarvode 2017 Månadsarvode

Kommunstyrelsen Ordförande

Vice ordförande

823 599 68 633

34 316

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Ledamot 146 420 12 202

Kommunfullmäktige Ordförande 36 609 3 051

Kommunfullmäktige 1 vice ordf 9 152 763

Kommunfullmäktige 2 vice ordf 9 152 763

Socialnämnden Ordförande 146 420 12 202

Socialnämnden 1 vice ordf 36 605 3 050

Socialnämnden

Socialnämndens 
arbetsutskott

2 vice ordf

Ledamot

36 605

36 605

3 050

3 050

Jourersättning Ordförande* 18 282 1 524

Barn- och 
utbildningsnämnden

Ordförande 146 420 12 202

Barn- och 
utbildningsnämnden

1 vice ordf 36 605 3 050

Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämndens 

2 vice ordf

ledamot

36 605

36 605

3 050

3 050
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arbetsutskott

Tekniska nämnden Ordförande 54 891 4 574

Tekniska nämnden 1 vice ordf 13 723 1 144

Tekniska nämnden 2 vice ordf 13 723 1 144

Miljö- och 
byggnadsnämnden

Ordförande 73 216 6 101

Miljö- och 
byggnadsnämnden

1 vice ordf 18 304 1 525

Miljö- och 
byggnadsnämnden

2 vice ordf 18 304 1 525

Kultur- och 
fritidsnämden

Ordförande 73 216 6 101

Kultur- och 
fritidsnämden

1 vice ordf 18 304 1 525

Kultur- och 
fritidsnämden

2 vice ordf 18 304 1 525

VA- och GIS nämnden Ordförande 54 891 4 574

1 vice ordf 13 723 1 144

Valnämnden Ordförande 3 655 305 **

Valnämnden 1 vice ordf 914 76

Valnämnden 2 vice ordf 914 76

Valberedningen Ordförande 3 655 305 ** 

Valberedningen 1 vice ordf 914 76

Valberedningen 2 vice ordf 914 76

Revisionen Ordförande 36 609 3 051

Revisionen

Höörs Fastighets AB

Ledamot

Ordförande

18 282

74 532

1 524

6 211

Överförmyndare Ordinarie Se särskilt avtal

Ersättare 8 225 685
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Om nämnd utser och kommunfullmäktige beslutar om ledamot i arbetsutskott ersätts denne med 
motsvarande vice ordförandes ersättning.

*Jourersättning utgår till socialnämndens ordförande eller den som satts i dennes ställe för 
jourtjänstgöring.

** Femdubbel ersättning utgår under år då allmänna val hålls.

Beloppen räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under 
föregående år för kommunanställd personal. 

Semesterledighet är inte grund för ersättning till eventuell ersättare.

Timarvode

§ 6.

Förtroendevald har rätt till timarvode vid deltagande i förrättning enligt § 2.

Timarvode utgår per påbörjad halvtimme och uppgår till 155 kr per timme för 2017.

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under 
föregående år för kommunanställd personal. 

Vid möten inom Höörs kommun utgår timarvode endast för faktisk mötestid, inte för restid. 

Vid möten inom Skåne men utanför Höörs kommun äger förtroendevald rätt till timarvode från 
resans starttidpunkt till resans sluttidpunkt.

Vid möten utanför Skåne ersätts restid enligt tjänstemännens restidsersättningsvillkor.

Arvode för deltagande i kommunfullmäktigesammanträde

§ 7.

Kommunfullmäktigeledamot och ersättare som är kallade och deltar i 
kommunfullmäktigesammanträde får, istället för timarvode, ett fast arvode om 319 kr för 2017.

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under 
föregående år för kommunanställd personal.
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Inläsningsarvode

§ 8.

Ledamot och ersättare som både blivit kallade till och deltar i nämndsmöte, kommunstyrelsemöte 
och kommunfullmäktigemöte har rätt till inläsningsarvode. Inläsningsarvodet uppgår till 160 kr per 
sammanträde för 2017.

Beloppet räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen efter löneöversyn under 
föregående år för kommunanställd personal.

Förlorad semesterförmån och pensionsförmån

§ 9.

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån under 
förutsättning att denna redovisas i särskild ordning. 

Beredskap och jour

§ 10.

Socialnämndens ordförande eller den som beslutats ha jour i ordförandens ställe ersätts för jour- 
och beredskap med tillägg till månadsarvode. Någon annan beredskaps- eller jourersättning 
föreligger inte för annan förtroendevald i Höörs kommun. 

Pension (PBF)

§ 11.

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda är inte pensionsgrundande. För kommunalråden 
gäller särskilt pensionsreglemente antaget av kommunfullmäktige.

Försäkring och rättsskydd

§ 12.
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Kommunens trygghetsförsäkring (TFA-KL) gäller för förtroendevald vid olycksfall som uppkommer i 
samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för färdolycksfall, det vill säga skador som 
inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet.

Det åligger förtroendevald att själv se till att rättskydd finns i det privata försäkringsskyddet. 

3. Ersättning för kostnader

Resekostnader

§ 13.

Kostnader för resor till och från förrättning enligt § 2 ersätts enligt de grunder som fastställts för 
kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Avståndet måste dock överstiga 3 
kilometer för att ersättning ska utgå.

Kommunalråd eller annan förtroendevald med en tjänstgöringsgrad på 40 % eller mer har inte rätt 
till ersättning för resor till ordinarie tjänsteställe. Ordinarie tjänsteställe för kommunalråden är 
kommunhuset.

Ersättning för tillsyn av barn eller svårt sjuk anhörig

§ 14.

Förtroendevalda med behov av tillsyn av barn har rätt till skälig ersättning för styrkta kostnader. 
Detta gäller även funktionshindrad eller svårt sjuk nära anhörig.

Rätt till ersättning omfattar den tid då förtroendevald deltar i förrättning enligt § 2. 

Ersättning enligt denna paragraf utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende.

Ersättning för tillsyn av barn medges till och med den månad barnet fyller 12 år. Ersättning för 
tillsyn av barn medges inte heller för tid då barnet normalt vistas i kommunal- eller annan alternativ 
barnomsorg. 

Ersättning enligt denna paragraf utgår med högst 1 200 kr per dag. Ersättning enligt denna paragraf 
utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande1 del av heltid.

1 Med betydande del av heltid avses 40 % eller mer.
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Ersättning till funktionshindrade

§ 15.

Funktionshindrad förtroendevald har rätt till skälig ersättning för resor, ledsagare, hjälp med 
inläsning samt övriga skäliga kostnader för att kunna delta i förrättning enligt § 2.

Ersättning enligt denna paragraf utgår med högst 1 200 kr per dag.

Ersättning enligt denna paragraf utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller 
en betydande del av heltid.

4. Hur förtroendevald begär ersättning

Förlorad arbetsförtjänst

§ 16.

För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska den förtroendevalda vid uppdragets början 
samt vid ändrad inkomst lämna blankett Intyg om förlorad arbetsförtjänst, som ska fyllas i av 
arbetsgivaren eller vid enskild firma/HB/KB, näringsidkaren. I intyget anges vilket avdrag per timme 
som kommer göras vid tjänstledighet på grund av förtroendeuppdraget. 

Detta avdrag ska inte omfatta ersättning för förlorad semesterersättning eller pension. Ersättning 
för förlorad semesterersättning eller pension redovisas i särskild ordning, se § 18.

Egen företagare ska varje år dessutom lämna NE-blankett och slutskattesedel från föregående års 
deklaration. 

Förlorad arbetsförtjänst ska därefter anmälas på särskild blankett vid varje sammanträde eller 
förrättning, se blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om möjligt lämnas 
den till nämndsekreteraren i samband med sammanträdet/förrättningen eller i nära anslutning 
därtill.

Motsvarande tillämpas vid förlorad förmån från arbetslöshetsförsäkring och 
försäkringskasseersättning. Utbetalaren ska då intyga förlorat belopp.

Timersättning och inläsningsarvode

§ 17.
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För att få timersättning och inläsningsarvode vid deltagande i möten ska förtroendevald intyga sin 
närvaro på en särskild mötesblankett som nämndsekreteraren tillhandahåller på sammanträdena, 
se blankett Mötesblankett - begäran om timarvode, inläsningsarvode och bilersättning. För 
övriga förrättningar ska den förtroendevalda begära timersättning genom att intyga sin närvaro på 
en förrättningsblankett, se blankett Förrättningsblankett - begäran om timarvode vid deltagande 
i förrättning/utbildning m.m. beslutad av nämnd. Ordföranden för den nämnd som beslutat om 
förrättningen ska på blanketten intyga att förrättningen beslutats.

Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån

§ 18.

Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån görs på särskild blankett, se blankett 
Intyg för förlorad semesterersättning och pension.

Kostnadsersättning

§ 19.

För att få kostnadsersättning ska den förtroendevalda redogöra för och styrka kostnaderna med 
underlag såsom exempelvis kvitto eller faktura. Redogörelsen och underlaget ska om möjligt 
lämnas in till nämndsekreteraren eller personalkontoret i samband med förrättningen då 
kostnaderna uppstod eller i nära anslutning därtill.

Ersättning för resa till och från sammanträde begärs på mötesblanketten som tillhandahålls på 
sammanträdet. Ersättning för resa till och från förrättning begärs på förrättningsblanketten. 

Tidsredovisning och utbetalning

§ 20.

Förtroendevald lämnar löpande tidredovisning på för ändamålet fastställd blankett (mötesblankett 
och förrättningsblankett). Redovisning lämnad senast den 20:e innevarande månad utbetalas den 
25:e nästkommande månad. Blanketterna lämnas till nämndsekreteraren för respektive nämnd.

Tidredovisning av sammanträde eller förrättning ska göras senast sex månader efter 
sammanträdet/förrättningen. Övriga kostnadsanspråk som exempelvis förlorad semesterersättning 
och pensionsersättning samt eventuella korrigeringar redovisas senast 1 maj året efter inkomståret 
då förrättningen/sammanträdet ägde rum. 

Utbetalning av arvode och ersättning sker den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag 
sker utbetalningen istället den 24:e. Om den 25:e infaller på en söndag sker utbetalningen istället 
den 26:e. 
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Arvodena utbetalas via Sparbanken Skåne. Uppgifter till utbetalning lämnas till banken via en 
särskild blankett som tillhandahålls av personalrapportören. Det går även att lämna uppgifterna 
med bank-id m.m. via bankens hemsida (www.swedbank.se/edokument).

5. Arbetsredskap m.m.

Läsplatta

§ 21.

Kallelser till fullmäktigesammanträden och nämndsammanträden sker elektroniskt. Samtliga 
förtroendevalda i Höörs kommun får låna en läsplatta som tillhandahålls av Höörs kommun för 
uppdraget.

Annan datorutrustning och tillbehör anses inte behövas i uppdraget. 

E-post

§ 22.

Samtliga förtroendevalda i Höörs kommun tillhandahålls en hoor.se-adress som ska användas för all 
e-postkommunikation mellan kommun och förtroendevald. Det åligger förtroendevald att 
regelbundet läsa och svara på epost.

Telefon och internetuppkoppling

§ 23.

Förtroendevald som har jour inom socialnämnden har rätt till telefon från Höörs kommun. För 
övriga ledamöter ingår ingen telefon i uppdraget.

Ersättning för telefonsamtal och internetuppkoppling kan inte begäras.

Beställning av varor och tjänster

§ 24.

Bokning av resor, färdbiljetter, hotell och övriga resekostnader som kan faktureras sker via 
sektoradministratören i respektive sektor och belastas den nämnd som beslutat om deltagandet. I 
övriga fall sker bokningen via kommunledningskansliet (KLK).

Samtliga resor, varu- och tjänsteinförskaffningar ska följa de riktlinjer kommunen antagit.
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6. Övriga bestämmelser

Avsägelse från uppdrag

§ 25.

Avsägelser från förtroendeuppdrag sker skriftligt till kommunfullmäktige.

Vid avsägelse är förtroendevald skyldig att återlämna de arbetsredskap som lånats för uppdraget.

Frånvaro från arvoderade uppdrag

Förhinder

§ 26.

Förtroendevald ordinarie ledamot kallar själv sin ersättare. Kan inte denne nås kontaktas 
sektoradministratör eller kanslichef skriftligen.

Ledighet och permission från uppdrag

§ 27.

Förtroendevald med månadsarvode äger rätt till ledighet i den utsträckning kommunfullmäktige 
beslutar utan att arvodet reduceras. 

Vid sammanhängande frånvaro längre än en månad (inte under juni, juli och augusti) reduceras 
grundarvodet proportionerligt mot frånvaron. Ersättare betraktas då som tjänstgörande och ersätts 
upp till ordinaries grundarvodesnivå för berört uppdrag.

Ledighet ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
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Otillbörliga förmåner

§ 28.

Förtroendevald är en del av den offentliga makten i Höörs kommun och ska agera på ett sätt som 
främjar det allmänna och inte utnyttja sin ställning för personlig vinning samt vara mycket restriktiv 
med att ta emot förmåner. 

Förtroendevald får inte för egen del eller någon annans räkning: 
a) ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att utöva sitt uppdrag. Det 

gäller även förmåner som lämnats, utlovas eller erbjudits innan uppdraget har påbörjats och 
efter det att uppdraget har upphört. 

b) ge, utlova, eller erbjuda en otillåten förmån. 

Följande förmåner får förtroendevald aldrig, i sitt uppdrag, ta emot eller ge bort:

a) penninggåvor, presentkort, rabatter eller gåvor av realiserbart värde 

b) bonuspoäng eller liknande förmån som uppkommer genom betalning av kommunens medel om 
förmånen tillfaller förtroendevald personligen, t.ex. bonuspoäng på SJ-kort

c) rätt att använda fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk

d) helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

e) erbjudande som ses som allmänt oetiskt.

Notera att förmåner kan vara gåvor, utnämningar eller tjänster. Otillbörliga förmåner omfattar även 
förmåner som har lågt ekonomiskt värde.

För mer information se brottsbalken kap.10 och Höörs kommuns riktlinjer kring mutor, gåvor och 
representation. 

Information enligt personuppgiftslagen

§ 29.

Som förtroendevald i Höörs kommun registreras du i olika administrativa datasystem.

Uppgifter om namn, adress, personnummer, partitillhörighet samt politiska uppdrag finns med i 
kommunens personaladministrativa system och i det förtroendemannaregister vi för. Uppgifterna 
används bl a för administration av sammanträdesersättningar, utskick av kallelser m m. Du som har 
nyckel eller s.k. tagg till kommunens lokaler finns med i vårt och/eller Höörs Fastighets AB:s 
passagesystem.

Förtroendevaldas namn och partitillhörighet samt politiska uppdrag publiceras på kommunens 
webbplats. Namn och partitillhörighet finns även med i protokoll som läggs ut på webbplatsen. 
Uppgifterna lämnas också till Sveriges kommuner och Landsting för statistikändamål.
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Uppgifter som är allmänna och offentliga kan också komma att lämnas ut i enlighet med 
tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar. 

Upptäcker du att någon personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur dina 
personuppgifter används kan du kontakta kommunkansliet telefon 0413-280 00.

Tolkning och tolkningsföreträde

§ 30.

Detta reglemente gäller före andra reglementen i Höörs kommun om motstridighet råder.

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs i enskilda fall av kanslichefen 
tillsammans med personalchefen i Höörs kommun. Vid begäran av förtroendevald ska tolkningen 
tas upp och beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

________________

Detta reglemente träder i kraft 2017-03-08
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 1 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/45

§ 157 Meddelanden

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga nedanstående meddelande med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Maglasäte Idrottsförening, skrivelse daterad 2017-05-31, anhållan om hjälp med 
montering av nät. KFN 2017/157

2. Mediaplanet Group ang kampanjen ”Hjärta & Kärl”. KFN 2017/158

3. Polismyndigheten, tillståndsbevis, kulturkvartersdagen och nationaldagsfirande. KFN 
2017/81

4. Kulturrådet, fördelning av medel till musik- och kulturskolor 2017/2018. KFN 2017/159

5. Höörs RC Klubb, ansökan om utökad tid för tävlingsverksamhet. KFN 2017/160

6. Avtal om genomförande och förvaltning av lokalt naturvårds- och friluftslivsprojekt 
mellan Höörs kommun och KFUK-KFUM Region Skåne Belikinge - KFUM Syd. KFN 
2016/126

7. Skadeståndsanspråk. KFN 2017/161

8. Överenskommelse ang Trygg ungdom sommaren 2017. KFN 2017/164

9. Polismyndigheten, 5000-K598096-17, skadegörelse biblioteket. KFN 2017/81

10. Polismyndigheten, 5000-K648790-17, försök till stöld genom inbrott på Jeppavallen. 
KFN 2017/81

11. Polismyndigheten, 5000-K571009-17, underrättelse om beslut, stöld Jeppavallen. 
KFN 2017/81

12. SÖSAM, mötesanteckningar 2017-05-16. KFN 2017/50

13. Polismyndigheten, 5000-K571895-17 tilläggsanmälan, stöld Jeppavallen. KFN 
2017/81

14. Polismyndigheten, 5000-K672688-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81

15. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 173, Anläggande av Walk of Fame, avtal samt regler 
och riktlinjer. KFN 2016/29

16. Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 160, Ekonomisk uppföljning/prognos till och med april 
2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/4

17. Polismyndigheten, 5000-K700577-17, skadegörelse Frostavallen. KFN 2017/81

18. Kommunfullmäktige 2017-05-31 § 84, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 
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Sammanträdesdatum Sida

2017-08-15 2 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

2017/140

19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 263, ekonomiska besparingar. KFN 
2017/170

20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19 § 255, gymverksamheten ACTIC i Höörs 
Bad och Sportcentrum. KFN 2016/198

21. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, försök till stöld, Jeppavallen. KFN 2017/81

22. Polismyndigheten, 5000-K746026-17, underrättelse om beslut, försök till stöld, 
Jeppavallen. KFN 2017/81

23. Mötesanteckningar 2017-06-28, skyddsrond utearbete med friluftslivet. KFN 2017/171

24. Skrivelse från Crawford, brandskada Långstorp 1:44. KFN 2017/60

25. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 92, budget 2018 VEP 2019 -- 2022 Investerings- 
och exploatering. KFN 2016/181

26. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 93, ekonomisk uppföljning/prognos till och med 
april 2017 - samtliga nämnder/styrelser. KFN 2017/36

27. Budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2018, VEP 2019 -- 2022. KFN 
2017/172

28. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 97, entledigande från uppdrag i kultur- och 
fritidsnämnden. KFN 2017/173

29. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 98, fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden. KFN 
2017/140

30. Kommunfullmäktige 2017-06-21 § 54, årsredovisning 2016. KFN 2017/174

31. Spegel, Spegel Höörs Sommaropera 2017.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/68

§ 158 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Information angående tillbud och risker samt personalläget läggs med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om det aktuella personalläget inom 
Kultur- och fritidssektorn.

Kultur- och fritidsstrategen kommer vara tjänstledig från och med 2017-09-01. 
Kultursekreteraren kommer att gå upp i tjänstgöring från samma datum och arbeta heltid.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/6

§ 161 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 
juni-juli 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga postlistan avseende perioden 2017-06-01--2017-07-31 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan gällande tidsperioden 2017-06-01--2017-07-31 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-06-01--2017-06-30.doc
2. Postlista 2017-07-01 - 31.pdf
 
_____
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