KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

1 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Plats och tid

Mejerigatan 6
OBS! Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 12:00–15:30
Med anledning av den tidiga starttiden kommer vegetariska
baguetter serveras.

Kallade ledamöter

Jill Andersson (S), Ordförande
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot
Linda Lindhé (V), 2:e vice ordförande och Ledamot
Anna Johnsson (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Jan Malmström (M)
Martin Olsson (C)
Helena Ohlson (SD)
Carina Berg (SD)

För kännedom

Linda Andersson (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Madeleine Jehpsson (MP)
Katarina Dyrssen (M)
Lena Frykman (M)
Daniel Mc Cabe (C)
Josef Nanasi (SD)
Robert Nilsson (SD)

Övriga kallade

Johan Enbom, chef Höörs bad och sportcentrum
Daniella Swenson, nämndsekreterare
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

1

Upprop
sekreteraren

2

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

3

Godkännande av föredragningslistan samt extra ärenden
Ordföranden
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

4

Tyst minut
Ordförande

5

Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-01-17
Ordförande

KFN 2016/184

6

Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens
presidium 2017-02-07
ordförande

KFN 2016/206

7

Informationspunkt: Kommunens övertagande samt
bedrivande av simskolan
Chef Höörs bad och sportcenter Johan Enbom

8

Helårsbokslut år 2016
Freddy Friberg

KFN 2016/202

9

Ekonomisk uppföljning februari månad år 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/36

10

Budget 2018 VEP 2019 -- 2022
Freddy Friberg

KFN 2016/181

11

Ringsjöortens ryttarförening ansökan gällande
anordnandet av Kompisdag
Freddy Friberg

KFN 2017/10

12

Äskande Kultur i vården-aktiviteter år 2017
Hilda Knafve

KFN 2017/39

13

Avtal, regler och förhållningssätt för Walk of Fame
Hilda Knafve

KFN 2016/29

14

Toalett vid Sjöhusens parkering - Dagstorp
Hilda Knafve

KFN 2017/60

15

Ansökan om bidrag inför Sommaroperans 20-års jubileum
2017
Hilda Knafve

KFN 2016/149

16

Integrationsfrågor
Freddy Friberg

KFN 2017/48
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

17

Informationspunkt: Friidrottsarena på Jeppavallen
Freddy Friberg

KFN 2015/156

18

Informationspunkt: Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, i
Höörs kommun
Ordförande

KFN 2017/49

19

Informationspunkt: Skolmuseet och dess fortsatta
användningsområde
Hilda Knafve

KFN 2016/176

20

Meddelanden
Freddy Friberg

KFN 2017/45

21

Rapport från kontaktpolitiker
utsedda kontaktpolitiker

KFN 2016/157

22

Anmälningar
Freddy Friberg, Hilda Knafve

KFN 2017/44

23

Postlista - sammanfattning december år 2016
Freddy Friberg

KFN 2016/14

24

Postlista - sammanfattning 2017-01-01 -- 2017-01-26
Freddy Friberg

KFN 2017/6

25

Anmälan av delegeringsbeslut
Freddy Friberg

KFN 2017/42

26

Rapport angående tillbud och risker och personalläget
Freddy Friberg

KFN 2015/68

27

Övriga frågor

KFN 2017/63
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1

Upprop

Förslag till beslut

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

_____
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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. Justering sker på kommunkansli tisdagen den 2017-03-07, kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Tom Ström (M) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.
_____
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3

Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkänns, och
2. Extra ärenden som anmäls 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 Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärende som anmäls till dagens sammanträde:

_____
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4

Tyst minut

Ärendebeskrivning
En tyst minut hålls för att hedra Kultur- och fritidsnämndes ersättare Eva Vesterberg
(V) som avlidit.
_____
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Dnr KFN 2016/184

5

Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens
protokoll från sammanträdet 2017-01-17

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-01-17 läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-01-17 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll (2017-01-17)
_____
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Dnr KFN 2016/206

6

Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium 2017-02-07

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-02-07 läggs
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från presidiets sammanträde 2017-02-07 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från presidiets sammanträde den 2017-02-07
_____
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Dnr KFN 2016/158

7

Informationspunkt: Kommunens
övertagande samt bedrivande av
simskolan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs bad och sportcenter, Johan Enbom, kommer och informerar nämnden om
simskolan.
_____
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Dnr KFN 2016/202

8

Helårsbokslut år 2016

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bokslut 2016 samt verksamhetsberättelse år 2016 fastställs och läggs med
godkännande till handlingarna, och
2. Fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 överlämnas till
Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg delger nämnden Helårsbokslut för år 2016.
Helårsbokslutet överlämnades till ekonomikontoret den 2017-02-08.

Beslutsunderlag
1. Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2016 - Slutlig efter justering 20170220.docx
2. Bilaga2. Resultatanalys 2016.docx
3. Bilaga 3.1. Investeringsredovisning 2016.docx
4. Ordförandens presentation till seminariet om mål resultat verksamhet och framtid den
16 februari 2017 - med effekter.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/36

9

Ekonomisk uppföljning februari månad år
2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ekonomisk uppföljning för februari månad år 2017 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redovisar muntligt ärendet vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §4).doc
_____
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Dnr KFN 2016/181

10

Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen avseende budget 2018 VEP 2019 -- 2022 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
1. KFN BLANKETT.2.1 investeringar Konsekvensbeskrivning.docx
2. Driftsbudget med simulering kapitalkostnader 2018-2020 170220.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/10

11

Ringsjöortens ryttarförening ansökan
gällande anordnandet av Kompisdag

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja medel till Ringsjöortens ryttarförening för anordnandet av kompisdag, och
2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag, samt
3. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Ringsjöortens ryttarförening ansöker om medel för att kunna anordna en kompisdag.
Kompisdagen ska vara öppen för alla ridande elever i föreningen, nya som gamla, men
även för övriga barn och ungdomar i kommunen. Kanske finns det nyfikna ungdomar som
vill komma ut och bara träffa personalen och våra ridande elever, träffa nya människor
och andas häst. Ringsjöortens ryttarförening vill att nya och gamla medlemmar ska få
möjlighet att lära känna varandra bättre, så att de känner att de har kompisar när de
kommer till stallet.
Evenemanget ska pågå mellan klockan 10.00-15.00, tisdagen den 1 augusti år 2017.
Ringsjöortens ryttarförening räknar med att kunna ta emot cirka 80 barn och ungdomar
under den aktuella dagen.
För de yngre barnen har Ringsjöortens ryttarförening planerat lekar och ståhej, medan de
äldre ungdomarna får en chans att sitta med på föreläsningar om mobbning, vikten av att
idrotta, självkänsla och kamratskap. Grillad lunch serveras. Efter lunchen är det
inplanerat det hinderbana med fokus på samarbete, sedan blir det femkamp och möjlighet
till ridning.
Ringsjöortens ryttarförening önskar ekonomiskt stöd av Höörs kommun och söker därför
medel om 20.000 kronor.
Förslag till beslutsmotivering
Ekonomisk medel skall tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att
föreningen uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid
anordnandet av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av
arrangemanget uppbär föreningen inget bidrag.

Beslutsunderlag
1. Kompisdag på Ringsjöortens Lantliga RF.docx
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §7).doc
_____
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Dnr KFN 2017/39

12

Äskande Kultur i vården-aktiviteter år
2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja äskat medel för genomförandet av Kultur i vården under år 2017, och
2. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens administration äskar om 28 800 kr för att kunna köpa in
professionell kultur till kommunens särskilda boenden: Kungshällan, Åtorp, Björken samt
Kungshällan. Till varje boende föreslås dels att köpa in föreställningen Den svenska
visskatten med tre besök av musikerparet Erland Schönberg och Ulrika Gudmunsson och
dels en konsert med Mare Balticum. Samtliga föreställningar är subventionerade av Musik
i syd och kostar 1800 kr/st.
Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger har under tjugo års
tid besökt äldre- och demensboende i de flesta kommuner inom Region Skåne, däribland
Höör. Visprogrammen de använder i sin verksamhet är noga utprovade för att stimulera
och attrahera musikminnet hos de boende. De jobbar med återkommande besök för att få
kontinuitet och igenkännande, till exempel genom att efterlysa önskesånger till nästa
speltillfälle.
Musik i Syds Ensemble Mare Balticum, står för specialkompetens inom
verksamhetsområdet tidig musik (fram till och med 1600-talet). Här finns stor erfarenhet
av att presentera en unik form av dels renodlade konsertevenemang och dels historiskpedagogiska konsertprogram där man levandegör historia med musik – även inom
vården. Ensemblen består av sex musiker som spelar på tidiga instrument såsom luta,
skalmeja, viola da gamba mm. Det är en mäktig upplevelse att få möta denna ensemble
och det är en typ av musik som man har svårt för att komma i kontakt med om man bor på
äldreboende.
Ovanstående upplägg är väl förankrat på boendena och i kommunens Kultur i vårdengrupp förklarar Hilda Knafve.

Budget
Den svenska visskatten 1800 kr x 3 gånger på fyra boenden= 21 600 kr
Mare Balticum 1800 kr x 4 = 72 00 kr
________________________________________

Page 15 of 187

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

16 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Totalt 28 800 kr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §16).doc
_____
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Dnr KFN 2016/29

13

Avtal, regler och förhållningssätt för Walk
of Fame

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja avtalsförslaget, och
2. Bevilja reglementet avseende Walk of Fame.

Ärendebeskrivning
Höörs försköningsförening föreslog till Kommunstyrelsen i en skrivelse daterad 2016-0118 att Höörs tätort skall anlägga en Walk om Fame på trottoaren på Nya Torg.
Trottoaren ska förslagsvis prydas namnplattor i mässing med kända Höörsbors namn.
Kommunstyrelsen överlämnade ärendet för fortsatt handläggning till Kultur- och
fritidssektorn. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2016-03-22 innebärande
att Höörs Försköningsförening fick i uppdrag att utveckla sitt förslag, i samarbete med
Kultur- och fritidssektorn upprätta ett reglemente som klargör ansvarsfördelningen för
Walk of Fame och att nämnden ställde sig positiv till förslaget.
Höörs försköningsförening har inkommit med förslag på regler och förhållningssätt för
Walk of Fame. Förslaget klargör syftet, ansvarsfördelningen mellan Höörs
Försköningsförening och Höörs kommun, kommitté och kriterier för att tilldelas en platta.
Förslaget från Höörs Försköningsförening innehåller också regler om tillkännagivning och
invigning.
Kultur- och fritidssektorn har upprättat ett avtalsförslag avseende Walk of Fame.

Beslutsunderlag
1. Regler och förhållningssätt för walk of Fame.doc
2. Förslag till avtal.docx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §18).doc
_____
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Dnr KFN 2017/60

14

Toalett vid Sjöhusens parkering Dagstorp

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om ärendet. Räddningstjänsten ringde upp Hilda Knafve den
2017-02-06 för att informera om att toaletten på Sjöhusens parkering hade brunnit.
Händelsen är polisanmäld och har fått ärendenummer 5000k140828-17. Avspärrning och
säkring av tankhål gjordes av VA-gruppen den 2017-02-06.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §21).doc
_____
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Dnr KFN 2016/149

15

Ansökan om bidrag inför Sommaroperans
20-års jubileum 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja ett bidrag om 20.000 kronor till Sommaroperan med anledning av 20-års
jubileumet, och
2. Medlet skall beviljas som ett förlustbidrag, samt
3. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om att Höörs Sommaropera har inkommit med en ansökan om
ekonomiskt bidrag med anledning av operans 20-års jubileum år 2017.
Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som verkat i 20 år och sett hundratals barn
och ungdomar utveckla sin musikaliska förmåga och sin förmåga tillsammans arbeta för
att genomföra ett stort verk.
Vanligtvis har Sommaroperan skrivit egna verk och detta har kunnat ske till rimliga
kostnader då projektet haft tillgång till ideella krafter. Både kompositör som librettist har
verkat ideellt – båda som dessutom tagit på sig uppgifter som musikalisk ledning, regi,
projektledning m.m. Då numera endast librettisten finns kvar av detta skapande par
nödgas man nu i högre grad än tidigare köpa in tjänster. Anordnadet kostar, trots
omfattande ideella insatser, och Sommaroperan ansöker därför om ett bidrag på 60.000
kronor för jubileumsfirandet.
Förslag till beslutsmotivering
Kultur- och fritidsnämnden har inte ekonomiska medel att utbetala hela det efterfrågade
beloppet. Föreningen uppbär vanligtvis ett bidrag om 10.000 kronor men med anledning
av jubileumet dubblerar Kultur- och fritidsnämnden bidraget.
Ekonomisk medel tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att föreningen
uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid anordnandet
av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av arrangemanget uppbär
föreningen inget bidrag.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag inför Sommaroperans 20-års jubileum 2017.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §22).doc
_____
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Dnr KFN 2017/48

16

Integrationsfrågor

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om aktuella integrationsfrågor som aktualiserats
under innevarande period.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §24).doc
_____
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Dnr KFN 2015/156

17

Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen, om ”Friidrottsarena på Jeppavallen”, läggs med godkännande till
handlingarna.

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

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 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §25).doc
_____
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Dnr KFN 2017/49

18

Informationspunkt: Bevarande av
Kvarnen, Bävern 10, i Höörs kommun

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Jill Andersson (S), informerade vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2017-01-17 om att medlemmarna i presidiet har påbörjat uppstart av förening som skall
arbeta med Bevarandet av Kvarnen i Höörs kommun.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §3).doc
_____
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Dnr KFN 2016/176

19

Informationspunkt: Skolmuseet och dess
fortsatta användningsområde

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om skolmuseet och dess fortsatta användningsområde med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs museiförening har vid möte med Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-01-17
meddelat att föreningen inte kommer att fortsätta med verksamheten i skolmuseet.
En plan för skolmuseets användning och innehåll behöver utarbetas. Sektorsledningen
har funderat på nya användningsområden och exempelvis kan lokalerna användas till:
1. Fortsatt skolmuseum som skolor kan använda
Intresseförfrågan är skickad till skolan och Hilda Knafve funderarar på om någon annan
förening kanske kan ha intresse av utställningslokalen. Frågan ska tas upp på
föreningsmöte den 2017-02-09 förklarar Hilda Knafve.
2. Ett Höörsmuseum i hela lokalen
Ï samarbete med kommunens lokala föreningar exempelvis Skånes hembygdsförbund
m.fl. Hilda Knafve förklarar att det kanske är möjligt att söka externa pengar för ett projekt
av denna art. Öppethållande måste lösas poängterar Hilda Knafve.
3. Kreativ verkstad
Liknade med vad presidiet såg när de var på studiebesök på fritidsgården i Halmstad.
Tillgång till verkstaden skulle lösas med avtal och tagg förklarar Hilda Knafve.
4. Musikskola/bibliotek
Hilda Knafve förklarar att hon kommer att diskutera förslag 4 med berörda parter.
Torsdagen den 16 mars kl. 18:30 sammanträde på Mejerigatan 4 ang. skolmuseets
framtid.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §12).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

24 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/45

20

Meddelanden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Meddelanden enligt punkterna 1-11 läggs med godkännande till handlingarna,

Ärendebeskrivning
1. Nyttjanderättshavarna av Kulturhuset Anders vill förhandla om villkoren i
sitt nyttjanderättsavtal med Höörs kommun. När nyttjanderättsavtal ingicks övertogs
lokalerna i befintligt skick och enligt avtal har nyttjanderättshavarna åtagit sig att stå
för allt underhåll/reparationer på insidan av fastigheten. Höörs kommun står för
utvändiga reparationer/underhåll. Verksamheten har förändrats sedan
nyttjanderättsavtalet upprättades år 2007. Förhandling pågår och nytt avtalsförslag skall
slutligen presenteras för Kommunstyrelsen.
2. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 141, Förslag på fördelning av resurser inkl.
schablonersättning med anledning av flyktingssituationen för år 2017, KFN 2016/199.
3. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 200, Förslag på fördelning av tillfälligt stöd
till kommuner med anledning av flyktingsituationen för år 2016, KFN 2016/200.
4. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-01-12, Hyrtoaletter på badplatserna i
Sätofta och Bosjökloster 2017, KFN 2017/8.
5. MBL-förhandling enligt § 11 förändring av tjänst, KFN 2017/9.
6. Anteckningar från 2016-12-01 avseende samverkan mellan Barn-och
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden, KFN 2016/42.
7. Skötselavtal med föreningar 2017, Undertecknat avtal Maglasäte IF, KFN 2016/188.
8. Ansökan om bistånd - Finland 100 år, KFN 2017/1.
9. Beslut i Kommunfullmäktige, 2016-12-21, § 157, Entréavgifter Höörs Bad och
Sportcenter, KFN 2016/183.
10. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-12-13, § 181, Kvartersnamn Sjunnerup,
verksamhetsområde Nord södra delen samt för Ekeröd 6:4, KFN 2016/187.
11. SÖSAM-protokoll från 2017-01-19, KFN 2017/50.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §26).doc
2. SÖSAM-protokoll 2017-01-19.pdf
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

25 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/157

21

Rapport från kontaktpolitiker

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen från kontaktpolitikerna med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker för Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att lämna
en kontaktpolitikerrapport.

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

26 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/44

22

Anmälningar

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Nedan anmälda punkter läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Gemensamt presidiemöte mellan KFN, SN och BUN 2017-02-14 kl. 09:00-12:00,
Mejerigatan 6.
På sammanträdet framkom det att:
- Arbetsmarknadsenhet: Hemställan till Kommunstyrelsen ang. inrättande av
arbetsmarknadsenhet från samtliga närvarande nämnder.
- Inbjudan till den internationella samordnaren den 4 april kl. 09:30-15:30 på
Räddningstjänsten, anmälan göres till Gunilla Skoog Nilsson.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §27).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

27 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/14

23

Postlista - sammanfattning december år
2016

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2016-12-01 -- 2016-12-31 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från december månad år 2016 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2016-12-01 -- 31.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §29).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

28 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/6

24

Postlista - sammanfattning 2017-01-01 -2017-01-26

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-01-01 -- 26.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §30).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

29 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/42

25

Anmälan av delegeringsbeslut

Förslag till beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga anmälda 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.
Anmält delegeringsbeslut:
Avtal om kartbidrag, KFN 2017/11.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §11).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

30 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/68

26

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 om eventuella tillbud eller risker och
personalläget gällande Kultur- och fritidssektorn.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §32).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-02-21

31 (31)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/63

27

Övriga frågor

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärenden som anmälts under tidigare sammanträde som är under sektorns behandling:
1. Nya reglementen för bidrag skall utarbetas under år 2017.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §33).doc
_____
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

1 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum, Mejerigatan 6
Tisdagen den 17 januari 2017 kl. 14:00–17:20

Beslutande

Jill Andersson (S), Ordförande
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot
Linda Lindhé (V), 2:e vice ordförande och Ledamot
Anna Johnsson (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Jan Malmström (M)
Martin Olsson (C)
Helena Ohlson (SD)
Josef Nanasi (SD), tj. §§ 1-31

Utses att justera

Helena Ohlson

Justeringens plats och tid

Kommunkansli, 2017-01-23, kl 10:00

Paragrafer 1 - 31

Sekreterare

Daniella Swenson
Ordförande

Jill Andersson
Justerande

Helena Ohlson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-24

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

2 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Övriga

Linda Andersson (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Madeleine Jehpsson (MP)
Katarina Dyrssen (M)
Lena Frykman (M), §§ 1-17
Daniel Mc Cabe (C)
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg
Daniella Swenson, nämndsekreterare
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

3 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§1

Upprop ..............................................................................................................................5

§2

Val av justerare samt bestämmande av tidpunkt för justering av protokoll .........................6

§3

Godkännande av föredragningslistan samt extra ärenden .................................................7

§4

Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträde 2016-11-15.............8

§5

Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29...................9

§6

Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13.................10

§7

Ekonomisk rapport för november och december månad 2016 .........................................11

§8

Ekonomisk rapport för januari månad 2017 .....................................................................12

§9

Driftsbudget 2017 med fördelning av internbudget...........................................................13

§ 10

Bokslut 2016....................................................................................................................14

§ 11

Informationspunkt: Årsredovisning 2016 ..........................................................................15

§ 12

Investeringsönskemål 2018 .............................................................................................16

§ 13

Program för visning av digitaliserat material ....................................................................19

§ 14

Kalendarium och sammanträdestider för verksamhetsår 2017 ........................................20

§ 15

Delegationsrätt för 2017 ..................................................................................................22

§ 16

Arbetsmiljöplan för 2017 ..................................................................................................23

§ 17

Jämställdhetsplan för 2017 ..............................................................................................24

§ 18

Dokument- och gallringsplan för 2017 .............................................................................25

§ 19

Föräldradriven öppen förskola .........................................................................................26

§ 20

Registrering av ny kulturförening - Kulturföreningen Frö samt ansökan om
projektbidrag....................................................................................................................28

§ 21

Motion: Externa investeringar på lokaler, Nya moderaterna.............................................29

§ 22

Integrationsfrågor ............................................................................................................30

§ 23

Informationspunkt: Friidrottsarena på Jeppavallen ..........................................................31

§ 24

Meddelanden...................................................................................................................32

§ 25

Anmälningar ....................................................................................................................33

§ 26

Information ......................................................................................................................34

§ 27

Anmälan av delegeringsbeslut .........................................................................................35

§ 28

Rapport från kontaktpolitiker............................................................................................37
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

4 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 29

Rapport angående tillbud och risker och personalläget ...................................................38

§ 30

Postlista - sammanfattning 2016-11-29--2016-12-12 .......................................................39

§ 31

Övriga frågor ...................................................................................................................40
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

5 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§1

Upprop

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ny ersättare Madeleine Jehpsson (MP) hälsas välkommen till nämnden.

Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare.
Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden är Madeleine Jehpsson (MP) fr.o.m. 2016-12-21
som ersätter Anja Edén (MP). Anja Edén (MP) entledigas från sitt politiska uppdrag som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2016-12-21.
Carina Berg (SD) är frånvarande vid uppropet. Josef Nanasi (SD) tjänstgör för Carina
Berg (SD).
Lena Frykman (M) är närvarande vid dagens sammanträde fram till § 17.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

6 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§2

Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Helena Ohlson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,
och
2. Justering sker på kommunkansli måndagen den 2017-01-23, kl. 10:00.

Ärendebeskrivning
Helena Ohlson (SD) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

7 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§3

Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkänns, och
2. Extra ärenden som anmäls 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 Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärende som anmäls till dagens sammanträde:
1. Freddy Friberg anmäler att ekonomiärendena som återfinns på dagens
föredragningslista är svåra att behandla som separata punkter och § 11 och 12 behandlas
under samma punkt.
2. Jill Andersson (S) anmäler ärendet uppstartad förening ang. Kvarnen och Silon i Höör.
3. Jill Andersson (S) anmäler ärendet möte med Museiföreningen gällande skolmuseet,
KFN 2016/176.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

8 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/138

§4

Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens
protokoll från sammanträde 2016-11-15

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-11-15 läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens protokoll daterat 2016-11-15 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc (2016-11-15)
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §206).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

9 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/137

§5

Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium 2016-11-29

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2016-11-29 läggs
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från presidiets sammanträde 2016-11-29 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll (2016-11-29)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

10 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/189

§6

Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium 2016-12-13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2016-12-13 läggs
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från presidiets sammanträde 2016-12-13 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll (2016-12-13)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

11 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/32

§7

Ekonomisk rapport för november och
december månad 2016

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ekonomisk rapport för november och december månad 2016 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Freddy Friberg redovisar och följer upp Kultur- och
fritidsnämndens budget för innevarande budgetperiod.
Freddy Friberg visar nämndens ledamöter utdrag från ekonomisystemet Agresso.
Riktpunkten för sektorns olika verksamheter är 83 %. Sektorn uppfyller utsatt riktvärde
med undantag från Musikskolan, Fritidsenheten samt Höörs Bad och Sportcentrum.
Musikskolan har haft ökade flyttkostnader. Sektorsledningen prognosiserar ett totalt
underskott om ca 2.3 miljoner kronor, varav ca 1,1 miljoner har äskats som förstärkning
för 2016.
Sektorn har prognostiserat underskott för 2016 men resultatet påvisar positivare utgång
än förväntat.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §233).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

12 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/4

§8

Ekonomisk rapport för januari månad
2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga ekonomisk rapport för januari månad 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg föredrar ärendet ekonomisk rapport januari månad 2017.
Freddy Friberg påminner om att idag är det endast mitten på januari 2017 och det finns
ingen sammanställd ekonomisk rapport för budgetutfallet för denna månad. Freddy
Friberg visar nämndens ledamöter dagsaktuella siffror i ekonomisystemet Agresso.
Utfallet visar 268 000 kronor överskott men Freddy Friberg påpekar att det finns
kapitalkostnader som inte är bokförda i systemet idag.
Avsatt budget för Kultur- och fritidssektorn 2017 är 44 miljoner kronor. Budgeten är större
med anledningen av att Kultur- och fritidssektorn har övertagit ansvaret för skolans
lokaler. Freddy Friberg påpekar att övertagande av ansvaret för skollokaler inte kommer
påverka Kultur- och fritidssektorns budget med negativt utfall och övertagandet har
inneburit att sektorn uppburit en ramförstärkning med 2.3 miljoner kronor.
Ledamöterna ställer frågor avseende badet och övertagandet av skolans lokaler.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

13 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/60

§9

Driftsbudget 2017 med fördelning av
internbudget

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen gällande Driftsbudgeten 2017 med fördelning av internbudgeten med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg informerar om driftsbudget för 2017 med fördelning av
internbudgeten.
Freddy Friberg visar nämndens ledamöter upprättad skrivelse ang. Höörs bad och
sportcentrum. Skrivelsen klargör att Kultur- och fritidssektorn prognosiserar att posten
avsatt för Höörs bad och sportcenter kommer resultera i underskott och badet bör därför
behandlas inom egen budgetram. Freddy Friberg klargör att skrivelsen har översänts till
Kommunstyrelsen och att driftsbudgeten fastställs i Kommunfullmäktige på
verksamhetsnivå.
Ekonomisk uppföljning i detta ärende kommer att finnas tidigast vid nämndes
sammanträde i februari eller i mars 2017.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §234).doc
Tjänsteskrivelse ang. ramen för Höörs Bad och Sportcentrum.pdf
BLANKETT.1 KFN 2017 Slutlig version.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-17

14 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/202

§ 10 Bokslut 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om Bokslut 2016 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om bokslut för 2016.
Freddy Friberg förklarar att bokslutet inte är färdigställt vid dagens sammanträde.
Bokslutet skall sammanställas och lämnas in till ekonomiavdelningen senast den 201702-05.
Ledamöterna kan ta del av bokslutet för 2016 tidigast vid nämndens sammanträde i
februari 2017.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §236).doc
_____
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Dnr KFN 2017/5

§ 11 Informationspunkt: Årsredovisning 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om årsredovisning 2016 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet, Årsredovisning 2016, för nämndens ledamöter
muntligen.
Freddy Friberg förklarar att detta ärende är nära sammanvävt med investeringsönskemål
2018 och ärendena behandlas under samma punkt, § 12.

_____
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Dnr KFN 2016/173

§ 12 Investeringsönskemål 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anta föreslagna investeringsönskemål, och
2. Uppdra till Rektor för musikskolan, Annika Eriksson, och Personalchef, Camilla Lindhe,
att upprätta förslag på avtal gällande lärarinstrument.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet investeringsönskemål 2018 för nämndens ledamöter.
Freddy Friberg går muntligen igenom skrivelsen Svar på frågor från budgetberedning till
möte 2017-01-17.
Freddy Friberg informerar kortfattat om:
1. Höörs bad och sportcenter.
2. Avtal gällande konstgräs:
Kultur- och fritidssektorn har ett avtal med ägaren Bengt Andersson som löper ut 201812-31. Sektorsledningens förslag är att Kultur- och fritidssektorn skall överta äganderätten
av konstgräset när avtalet löper ut. Freddy Friberg poängterar att sektorn kommer
uppbära dubbla kostnader under år 2019 då avtalet mellan sektorn och Bengt Andersson
stipulerar att Bengt Andersson inte uppbar ersättning under första avtalsåret utan
ersättningen utbetalas i efterskott. Bengt Andersson uppskattar det bokförda värdet på
konstgräset till 3.7 miljoner kronor. Freddy Friberg påpekar att ekonomiavdelningen bör
tillfrågas innan ett övertagande är aktuellt. Freddy Friberg föreslår att Bengt Andersson
skall uppdras att under år 2018 byta konstgräset innebärande att övertagande av
konstgräset sker till en summa om 6.3 miljoner kronor. Övertagtandet skall i så fall
förenas med en avskrivningsplan om 20 år förklarar Freddy Friberg. Freddy Friberg
konstaterar att visionen är att tillhandahålla en miljövänlig kontgräsplan både med hänsyn
till granualtet och de partiklar som konsträset avsöndrar.
Ledamöterna diskuterar alternativ till konstgräset.
3. Näridrottsplatserna:
Freddy Friberg föreslår att ett samarbete med samhällsbyggnadssektorn för att anlägga
näridrottsplatser där vuxna kan integrera med barnen och samtidigt kombinera detta med
fysisk rörelse genom att exempelvis anlägga lekplatser och utegym på samma plats.
Underhåll av näridrottsplatserna bör vid ett samarbete ombesörjas av
samhällsbyggnadssektorn.
4. Lärarinstrument:
Rektor för musikskolan, Annika Eriksson, har undersökt hur andra kommuner i
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närområdet ersätter och/eller försäkrar musiklärarna för att lärarna brukar egna
instrument i undervisningen. Freddy Friberg påtalar att musiklärarna har egna
försäkringar.
Nämndens ledamöter diskuterar om det skall finnas en maxgräns för vad kommunen
ersätter när musiklärarna brukar egna instrument i yrket.
5. Gör en plan med tid, plats och kostnader för: Idrottsplatserna/idrottsanläggning
upprustning och underhåll:
Snogeröds IP är sektorns prioritet 1. Föreningsalliansen har tillsammans med Snogeröds
IF startat upp ett projekt som syftar till att värva externa sponsorer. Freddy Friberg
konstaterar att Snogeröds IF måste vidarutveckla sin ungdomsverksamhet. Freddy
Friberg anser att lyckas Snogeröds IF värva sponsorer så bör Kultur- och fritidssektorn
delfinansiera projektet med en maxgräns om 700.000 kronor. Freddy Friberg poängterar
att det är viktigt att upprätta en gemensam plan innehållande tid, plats och kostnader
avseende idrotsplatsernas drift och underhåll under 2017.
6. 2018: Ansvarar för drift och själva strövstigarna i Höörs kommun:
Hilda Knafve föredrar punkten muntligen.
Hilda Knafve informerar om att driftkostnaden är totalt ca 350 000 kronor året. I begreppet
driftskostnader inkluderas hyra, vassröjning, skötsel m.m.
Ordförande, Jill Andersson (S), klargör att sektorn skall den 2017-01-19 sammanstråla
med alla markägare inom Höörs kommun som äger mark där strövstig anlagts.
7. Fritidsenheten
Freddy Friberg redogör för personalen på fritidsenheternas svar. Personalen har i
skrivelsen konstaterat att det går bra att använda Ringsjöskolans cafeteria till den yngre
åldersgruppen och de äldre barnen på Älvkullen. Maxåldern för välkomna gäster på
fritidsgården är 20 år, vilket utmärker sig gentemot grannkommuner, som vanligtvis har
18-års-ålder som övre gräns för gäster. Sektorn har inlett sammarbete med Trygg
Ungdom. Sammantaget har detta lett till mindre skadegörelse och inga inrapporterade
slagsmål.
Ledamöterna ställer frågor kring badet, biblioteksplanen och kulturskolan.
Ledamöterna diskuterar hur hyresavtalen med HFAB är utformade och möjligheten att
starta upp ett projekt inom Frostavallsområdet.

Beslutsunderlag
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017 - 20160407.docx.pdf
Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 KLAR.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §235).doc
Frågor till nämnderna från Budgetberedningen - dec 2016 - rev 3 (2).docx
Svar på frågor från budgetberedningen till möte 2017.docx
KFN BLANKETT 2 investeringar 2018-2022 s. 1.pdf
KFN BLANKETT 2 investeringar 2018-2022 s. 2.pdf
KFN BLANKETT 2 investeringar 2018-2022 s. 3.pdf
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Dnr KFN 2015/217

§ 13 Program för visning av digitaliserat
material
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Köpa in av program för digitaliserat material, och
2. Kostnaden ska delas med Plan- och utvecklingsenheten och med Kommunarkivet.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om program för visning av digitaliserat material.
Ärendet behandlades på nämndens sammanträde 2016-11-15 och togs upp på nytt under
presidiets sammanträde 2016-11-29. Informationsansvarig, Anna-Karin Olsson, föredrog
ärendet för presidiets ledamöter och besvarade uppkomna frågor. Presidiet önskade att
nämndens ledamöter skulle få möjlighet att inkomma med sina frågor till Anna-Karin
Olsson. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter skulle sammanställa sina frågeställningar
gällande inköpet av program för digitaliserat material och översända till Anna-Karin
Olsson. Den 2016-12-06 expedierades presidiets beslut till bl.a. Kultur- och
fritidsnämndens samtliga ledamöter.
Freddy Friberg förklarar att inköpet av visningsprogrammet delas på tre olika
verksamheter inom kommunen. Freddy Friberg poängterar att det endast är ett
visningsprogram och att förutom inköpskostnaden finns det även en årlig licensavgift som
delas på de tre varsamheterna som skall nyttja visningsprogrammet. Freddy Friberg
föreslår att Kultur- och fritidsnämnden skall ställa sig bakom inköp av program för visning
av digitaliserat material då sektorn har behov av ett sådant visningsprogram och i
dagsläget saknar möjlighet att visa kommunmedborgarna digitaliserat material.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §211).doc

_____
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Dnr KFN 2016/164

§ 14 Kalendarium och sammanträdestider för
verksamhetsår 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anta kalendariet med följande tillägg: sammanträdena den 2017-02-28 och 2017-03-29
tidigareläggs och sammanträdena påbörjas kl. 12:00, och
2. Uppdra till nämndsekreteraren att till sammanträdena som omnämns ovan beställa
fralla eller likvärdigt, och
3. Uppdra till nämndsekreteraren att i möjligaste mån förlägga sammanträdena till
konferensrummet på Mejerigatan 4, och
4. Nämnden skall under år 2017 sammanträda på dagtid, samt
5. Nämndens ledamöter skall senast vid sammanträdet innan juni-sammanträdet och
sammanträdet innan december-sammanträdet besluta om nämnden skall sammanträda i
juni eller december 2017.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om sammanträdestiderna för verksamhetsåret
2017.
Kalendariet som nämndens ledamöter får ta del av har uppdaterats med anledning av
dubbelbokningar och Freddy Friberg redogör för förändringarna i kalendariet.
Freddy Friberg förklarar att sektorn gjort en mindre utredning på eventuell
kostnadsbesparing som nämnden skulle göra vid sammanträde på kvälltid istället.
Utredningen påvisar att Kultur- och fritidsnämnden skulle göra en kostnadsbesparing om
ca 30.000 kronor årligen om nämnden sammanträdde på kvällstid. Freddy Friberg
påpekar dock att nämndens kostnader under 2016 har varit inom utsatt budgetram.
Freddy Friberg poängterar att nämnden inte skulle undkomma att betala ut ersättning för
förlorad arbetsförtjänst eftersom det finns flera av nämndens ledamöter och ersättare som
arbetar kvällstid och att kostnaden för tjänstemännens närvaro skulle öka. Freddy Friberg
anser att besparingen skulle bli marginell i sammanhanget.
Nämndens ledamöter diskuterar föreslagna sammanträdestider.

Överläggning
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter diskuterar de föreslagna kalendariet och enas om
att nämndens sammanträden 2017-02-28 samt 2017-03-29 måste tidigareläggas med
hänsyn till att Kommunfullmäktige sammanträder samma dag.
Vidare föreslår Kultur- och fritidsnämndens ledamöter att det bör serveras fralla eller
likvärdigt vid dessa sammanträden. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden
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fortsättningsvis, i möjligaste mån, skall sammanträda i konferensrummet Mejerigatan 4.
Nämndens ledamöter diskuterar frågan om nämnden lämpligen bör sammanträda dagtid
eller kvällstid med hänsyn till eventuell kostnadsbesparing och föreslår att nämnden under
resterande av mandatperioden skall sammanträda dagtid.
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter behandlar frågan om juni- och december
sammanträdet 2017 och att det är av betydelse att nämndens ledamöter meddelas i god
tid om sammanträdena skall hållas eller ej. Nämndens ledamöter enas om att nämndens
lämpligen bör besluta om detta senast vid sammanträdet före juni respektive december.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet och ett förslag från
Kultur- och fritidsnämnden.
Odförande frågan nämnden om Kultur- och fritidsnämndens förslag bifalles och finner att
Kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med nämndens förslag.

Beslutsunderlag
Kalendarium 2017 KFN justerat 2016-01-12.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §241).doc
_____
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Dnr KFN 2016/194

§ 15 Delegationsrätt för 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Delegationsrätt för år 2017 fastställs.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet för Kultur- och fritidsnämndens ledamöter.
Nämnden ska varje år utse delegater i ärenden, som delegerats till tjänstemän inom
sektorn. Förslag till delegationsrätt för år 2017 presenteras för ledamöterna och Freddy
Friberg påpekar att en förändring jämfört med föregående år är att administratör, Gunilla
Brantberger, är ansvarig för administreringen av sektorns nycklar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §248).doc
Delegationslista 2016.docx
Delegationslista 2017.docx
_____
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Dnr KFN 2016/192

§ 16 Arbetsmiljöplan för 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Uppdra till sektorn att arbeta utifrån samverksavtalet som antogs 2014-11-01 med
följande tillägg för Kultur- och fritidssektorn:
”Vid arbetsplatsträffar diskuteras de behov av åtgärder som uppkommer inom
verksamheten. Dessa behov åtgärdas därefter snarast möjligt. I förekommande fall
anmäls de åtgärder som personalen inte kan vidta till sektorschefen för vidare hantering.”

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Freddy Friberg klargör att nämnden ska varje år fastställa en plan för arbetsmiljöåtgärder
inom respektive verksamhetsområde. Som grund finns ett nytt samverkansavtal, som
gäller fr.o.m. 2014-11-01.
Freddy Friberg att Kultur- och fritidsnämnden skall arbeta utifrån samverkansavtalet
antagen 2014-11-01 med följande tillägg:
”Vid arbetsplatsträffar diskuteras de behov av åtgärder som uppkommer inom
verksamheten. Dessa behov åtgärdas därefter snarast möjligt. I förekommande fall
anmäls de åtgärder som personalen inte kan vidta till sektorschefen för vidare hantering.”
Freddy Friberg informerar nämndens ledamöter om arbetsgivarorganisationerna och
funktionen med SÖSAM m.fl.
Ordförande ställer sig undrande till vilket ansvar politikerna har i arbetstagarfrågor.
Freddy Friberg klargör att den politiska organisationen ansvarar för ramarna som reglerar
arbetstagarfrågor, kontrollerar storleken på sektorns resurser och följa upp eventuella
insatser.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Kultur- och fritidssektorn.
Ordförande ställer proposition och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet
med sektorns förslag.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §238).doc
Arbetsmiljöplan för 2016.docx
Arbetsmiljöplan för 2017.docx
Samverkansavtal Höör kommun 2014-11-01.docx
_____
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Dnr KFN 2016/193

§ 17 Jämställdhetsplan för 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdra till Kultur- och fritidssektorn att arbeta utifrån Höörs kommuns
Jämställdhetsplan som antogs 2016-05-25, och
2. Uppdra till sektorsledningen att utreda om det finns ytterligare behov av
Jämställdhetsplan för Kultur- och fritidssektorn, och
3. Finner sektorsledningen att behov finns för en specifik Jämställdhetsplan för Kulturoch fritidssektorn så skall denna plan vara färdigställd under 2017, samt
4. Planen skall vid färdigställandet skickas ut på remiss till berörda enheter.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet jämställdhetsplan för nämndens ledamöter.
Kommunfullmäktige antog 2016 en jämställdhetsplan som är övergripande för hela Höörs
kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-30, § 36, att anta en HBTQ-plan.
Freddy Friberg visar förslag till jämställdhetsplan för 2017. Visionen är bl.a., att en jämn
könsfördelning skall eftersträvas på arbetsplatserna men sektorn gör en helhetsprovning
vid anställning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §239).doc
Jämställdhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2016.doc
Jämställdhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2017.doc
Protokoll - Kommunfullmäktige 2016-03-30 §36 HBTQ-plan.pdf
Tjänsteskrivelse och handlingsplan för likabehandling och HBTQ-frågor.pdf
Jämställdhetsplan 2016_2018 antagen KF 2015-05-25 § 67.pdf
_____
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Dnr KFN 2016/191

§ 18 Dokument- och gallringsplan för 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Anta dokument- och gallringsplanen för 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden skall årligen se över och vid behov uppdatera sin dokumentoch gallringsplan.
Höörs kommun ingår i Sydarkivera. Sydarkivera arbetar tillsammans med alla anslutna
kommuner med att upprätta en gemensam dokumenthanterings- och gallringsplan för alla
anslutna kommuner. Innebärande att presidiet föreslår att kultur- och fritidssektorns
dokument- och gallringsplan för 2016 skall gälla tills dess att den nya dokument- och
gallringsplanen skall antas i Höörs kommun.
Ledamöterna diskuterar anteckningsmöjligheten på politikerportalen Höör24.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §240).doc
DOKUMENTHANTERINGSPLAN OCH GALLRINGSPLAN FÖR KULTUR OCH
FRITIDSVERKSAMHETEN 2016.docx
DOKUMENTHANTERINGSPLAN OCH GALLRINGSPLAN FÖR KULTUR OCH
FRITIDSVERKSAMHETEN 2017.docx
_____
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Dnr KFN 2016/166

§ 19 Föräldradriven öppen förskola
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdra till sektorsledningen att fortsätta hantera ärendet genom att:
- Erbjuda lokal till träffarna.
- Inte erbjuda ersättning för träffarna, och
2. Uppdra till sektorsledningen att behandla ärendet på det gemensamma arbetsutskottet
och presidiet mellan Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden.
3. Återrapportera ärendet Öppen förskola till nämnden när ärendet fotskrider.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om ärendet Föräldradriven öppen förskola.
Ärendet behandlades på det gemensamma sammanträdet mellan Kultur- och
fritidsnämndens presidium, Socialnämndens arbetsutskott och Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott den 2016-12-01.
Freddy Friberg förklarar att öppen förskola bedrivs av Barn- och utbildningssektorn.
Freddy Friberg påtalar att Kultur- och fritidssekton behandlade en liknade fråga för några
år sedan och då gav Kultur- och fritidssektorn föräldrarna möjlighet att nyttja Älvkullen och
Biblioteket för sina föräldraträffar.
Freddy Friberg har svarat kommunmedborgaren och väntar på kommunmedborgarens
återkommande. Freddy Friberg har svarat kommunmedborgaren att nämnden inte lämnar
bidrag till enskilda eller oorganiserade grupper.
Nämnden diskuterar frågan om försäkring och möjligheten att låta
kommunmedborgare starta upp en förening som driver frågan om föräldradriven öppen
förskola.

Överläggning
Kultur- och fritidsnämndes ledamöter diskuterar och enas om ett gemensamt förslag till
beslut innebärande att nämnden uppdrar till sektorsledningen att fortsätta hantera ärendet
genom att erbjuda lokal till träffarna men inte ersättning för träffarna. Vidare uppdrar
nämnden till sektorsledningen att behandla ärendet på det gemensamma arbetsutskottet
och presidiet mellan Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden och återrapportera ärendets fortskridande till Kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsordning
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet och ett förslag till
beslut från nämnden.
Ordförande ställer frågan om presidiets förslag kan antas med nämndens tilläggsförslag.
Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med presidiets förslag med nämndens
tillägg.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §214).doc
_____
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Dnr KFN 2016/101

§ 20 Registrering av ny kulturförening Kulturföreningen Frö samt ansökan om
projektbidrag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ärendet avskrivs.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.
Kulturföreningen Frö har inkommit med en ansökan om projektbidrag 30 000 kr avseende
projektkontor på Järnvägsgatan 12.
Enligt föreningens stadgar ska den verka för professionella aktörer inom de kreativa och
kulturella näringarna, innovation, fortbildning och landsbygdsutveckling.
Projektet ska pågå 1/1-31/12 2017 och är ett utvecklingsprojekt med syfte att stimulera
och mobilisera aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna till innovativa
kulturprojekt i samverkan. Projektledare är Tuva Sköld.
Det projektbidrag föreningen söker från KFN ska användas under projektets första fas,
2017-01-01-2017-04-30, och användas till hemsida, tryckkostnader, fysisk anslagstavla,
förbrukningsmaterial samt administrationskostnader.

Beslutsmotivering
Kultur- och fritidsnämnden avskriver ärendet då projektet riktar sig till att stötta
professionella kulturaktörer. Kultur- och fritidsnämnden skall inrikta sig på att stötta ideell
verksamhet och detta innebär att ansökan faller är utanför Kultur- och fritidsnämndens
målgrupp.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning Frö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §219).doc
_____
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Dnr KFN 2016/168

§ 21 Motion: Externa investeringar på lokaler,
Nya moderaterna
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
Tillstyrka motionen.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om motionen som Nya moderaterna har lämnat
in.
Svar gällande nämndens ställningstagande till motionen skall inkomma så att ärendet kan
behandlas på KSAU i februari 2017.
Sektorschef Freddy Friberg påtalar att det är av vikt att beställarorganisationen förtydligas
inom organisationen.
Yrkanden
Jill Andersson (S) ställer sig positiv till motionen. Linda Andersson (S) håller med Jill
Andersson (S).

Beslutsunderlag
Motion - Externa investeringar på lokaler Nya moderaterna.pdf
Bilaga till Motion - Externa investeringar på lokaler - Granskning av kommunens
hyreskostander.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §319).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §212).doc
_____
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Dnr KFN 2015/195

§ 22 Integrationsfrågor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om aktuella integrationsfrågor som aktualiserats under
innevarande period.
Höörs kommun har i dagsläget inga asylboenden då Frostavallen avvecklades i november
förklarar Freddy Friberg. Däremot har kommunen ett flertal HVB-hem som inhyser
ensamkommande flyktingbarn. För närvarande är det ca 80 ensamkommande flyktingbarn
som är inskrivna i skolan klargör Freddy Friberg. Freddy Friberg påtalar att det råder en
viss osäkerhet om exakt antal ensamkommande flyktingbarn som vistas i kommunen
eftersom alla nödvändigtvis inte är inskrivna i skolan.
Höörs kommun har tagit emot 53 stycken flyktingar som beviljats permanent
uppehållstillstånd. Det finns en möjlighet att ansöka om att ta emot ett mindre antal
flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd.
Freddy Friberg informerar om att Kultur- och fritidssektorn uppburit bidrag från
kommunens 1900-konto. Kultur- och fritidssektorn kommer att uppbära ett bidrag om
280.000 kronor årligen och detta bidrag skulle kunna användas till specifika lovaktiviteter
som syftar till integration.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §246).doc
_____
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Dnr KFN 2015/156

§ 23 Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen, om ”Friidrottsarena på Jeppavallen”, läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar muntligen om friidrottsarenan, Jeppavallen.
Belysning är i funktion och intresserade kan köpa belysningstid. Belysningen är tillgänglig
fram till kl. 22:00.
Installationen av parkour samt utegymmen har påbörjats och kommer färdigställas när
värderleken tillåter det och är troligen färdigställt i februari eller mars år 2017.
Omklädningsrummet är färdigt och skall besiktigas.
Sektorn har ansökt om certifiering av anläggningen.
Sektorsledningen har påbörjat arbetet med att upprätta ordningsregler för friidrottsarenan.
Officiell invigning hålls den 30 maj 2017 med anledning av att den tidigare anläggningen
invigdes den 30 maj år 1969. Sektorschefen har vid tidigare sammanträde påpekat att det
är angeläget att påbörja planeringen av den officiella invigningen.
Den 2017-01-26 är det inplanerat styrgruppsmöte.
Freddy Friberg informerar om att budgetdelen avseende investeringen av Jeppavallen är
inlämnad och investeringen behöver ett mindre tillskott.
Josef Nanasi (SD) belyser att det ofta förekommer skadegörelse på boulbanan. Freddy
Friberg menar att det är vaktmästarnas ansvar att underhålla banan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §245).doc
_____
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Dnr KFN 2016/62

§ 24 Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Meddelanden enligt punkterna 1-5 läggs med godkännande till handlingarna, och
2. Uppdra till nämndsekreteraren att publicera Riktlinjer för intern representation på
Höör24.

Ärendebeskrivning
1. Nyttjanderättshavarna av Kulturhuset Anders vill förhandla om villkoren i
sitt nyttjanderättsavtal med Höörs kommun. När nyttjanderättsavtal ingicks övertogs
lokalerna i befintligt skick och enligt avtal har nyttjanderättshavarna åtagit sig att stå
för allt underhåll/reparationer på insidan av fastigheten. Höörs kommun står för
utvändiga reparationer/underhåll. Verksamheten har förändrats sedan
nyttjanderättsavtalet upprättades år 2007. Förhandling pågår och nytt avtalsförslag skall
slutligen presenteras för Kommunstyrelsen.
2. Varsamhetsbestämmelser för bebyggelsen i Ängsbyn, KFN 2016/186.
3. Höörs kommun har blivit utsedda av KFUM syd till nr 4 bland Skåne/Blekinge
ungdomskommuner år 2016.
4. Höörs kommun har utsetts till årets Skåneledskommun av Region Skåne och stiftelsen
Skånska landskap. Juryns motivering: ”För dedikationen i att skapa en tydlighet i
kommunens egna Skåneledsorganisation, för glädjen i planeringsprocessen och för
manifestationen av förbättringsvilja i fältarbetet”.
5. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-10-26, § 125, Riktlinjer för intern representation,
uppvaktningar och gåvor, KFN 2016/177.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §225).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §247).doc
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Dnr KFN 2016/35

§ 25 Anmälningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Nedan anmälda punkter läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Snogeröds IF. Snogeröds IF skall tillsammans med Föreningsalliansen undersöka
möjligheten till bidragsstöd. Snogeröd IF har fått blomstercheckar av kommunen med
anledning av sin uppgradering i divisionen. Startat upp ett projekt med föreningsalliansen
för att värva nya sponsorer. Kultur- och fritidssektorn har träffat ett avtal med föreningen
innebärande bl.a. att föreningen skall få låna toalettvagnen.
2. Skånes Mitt - utveckling av Mittelen-dagen? Höörs Försköningsförening och Skånska
akademin vill etablera Mittelendagen i större sammanhang. Kommunen har blivit tillfrågad
om att delta i arrangemanget tillsammans med föreningarna. Presidiet ställer sig positiv
till Mittelendagen och sektorsledningen får i uppdrag att undersöka om eventet skall
hållas i privat eller kommunal regi. Kultur- och fritidssektorn sammanträdde med
föreningen och mötet utmynnade i att Sektorschef, Freddy Friberg, skall utarbeta en
överenskommelse avseende arrangemanget. Vidare ställer sig Skånska akademin
undrande till om kommunen kan ta hand om akademins bibliotek. Kultur- och
fritidssektorn har lovat föreningen att undersöka denna möjlighet, KFN 2016/169.
3. Gemensamt presidiemöte mellan KFN, SN och BUN 2016-12-01 kl. 09:00-12:00,
Backasalen.
4. SÖSAM 2016-11-08, KFN 2016/30.
5. Kommunfullmäktige, 2016-12-21, §163, Anmälningar, KFN 2017/3.
6. Kommunfullmäktige, 2016-12-21, §164, Fyllnadsval, KFN 2017/3.
7. Sammanfattning ang. Trygg ungdom sommaren 2016. Ett nytt avtal har skrivits som
gäller för läsåret 2016/17, KFN 2016/116.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §227).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §249).doc
Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §163).doc
Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §164).doc
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Dnr KFN 2016/36

§ 26 Information
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämndens ledamöter tar del av:
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, §228.
Samverkansavtal Höör 2017 SISU.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §228).doc
Samverkansavtal Höör 2017 SISU.pdf
_____
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Dnr KFN 2016/6

§ 27 Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga anmälda 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.
Anmält delegeringsbeslut:
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, § 215, Avgift för fjärrlån, KFN
2016/180.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, § 217, Handikappgrind Höörs bad och
sportcenter, KFN 2016/182.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, § 221, Skötselavtal med föreningar,
KFN 2016/188.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13, § 242, Skötselavtal med föreningar,
KFN 2016/188.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13, § 243, Uppsägning av avtal - Actic,
KFN 2016/198.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13, § 250, Avtal med studieförbund inför
2017, KFN 2016/201.
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter ställer sig undrande till avtalsförhandlingarna med
Actic fortskrider. Freddy Friberg klargör för nämnden att sektorn skall ha ett sammanträde
med föreningen den 2016-01-19. Ledamöterna diskuterar framtidsmöjligheterna kring
Actic.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens
Kultur- och fritidsnämndens
Kultur- och fritidsnämndens
Kultur- och fritidsnämndens
Delegationsbeslut.docx
Kultur- och fritidsnämndens
Kultur- och fritidsnämndens
Kultur- och fritidsnämndens
Justerande

presidium
presidium
presidium
presidium

2016-12-13
2016-11-29
2016-11-29
2016-11-29

(2016-12-13
(2016-11-29
(2016-11-29
(2016-11-29

KFN
KFN
KFN
KFN

presi
presi
presi
presi

§248).doc
§215).doc
§217).doc
§221).doc

presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §242).doc
presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §243).doc
presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §250).doc
Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/157

§ 28 Rapport från kontaktpolitiker
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse Madeleine Jehpsson (MP) till ny kontaktpolitiker för Biblioteket, och
2. I övrigt lägga informationen från kontaktpolitikerna med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker för Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att lämna
en kontaktpolitikerrapport.
Anna Johannson (MP) Katarina Dyrssen (M) informerar om att de har varit och besökt
Erik Dahlin på Älvkullen. Målet var att värva ungdomar till ett ungdomsparlament för ett
projekt. Projektet syftar till att involvera ungdomarna i politiken. Visionen är att lyckas
rekrytera 5 ungdomar under VT 2017 och 5 ungdomar under HT 2017.
Linda Andersson (S) lämnar kontaktpolitikerrapport ang. sporthallen. Tidigare har det
förekommit klagomål på städningen förklarar Linda Andersson (S) men för närvarande
verkar detta fungera bra. Linda Andersson (S) informerar om att Sparbanken Skåne har
bidragit med 5.000 kronor till inköp av bollar. Vidare kommer sporthallen inom
kort besökas av Kim Andersson som är en svensk erkänd handbollsspelare.
Madeleine Jehpsson (MP) tillfrågas om hon önskar att vara kontaktpolitiker.

Överläggning
Ordförande tillfrågar Madeleine Jehpsson (MP) om Madeleine vill vara kontakpolitiker
inom något område för Kultur- och fritidssektorn.
Madeleine Jehpsson (MP) förklarar att hon kan vara kontaktpolitiker för Biblioteket.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Madeleine Jehpsson (MP).
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med förslaget.
_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 29 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 om eventuella tillbud eller risker och
personalläget.
En administratör som varit anställd sedan många år har idag avslutat sin tjänst och
kommer avtackas.
En anställd på Höörs bad och sportcenter som inom kort kommer att avsluta sin tjänst.
I övrigt är personalläget gott klargör Freddy Friberg.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §251).doc
_____
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Dnr KFN 2016/14

§ 30 Postlista - sammanfattning 2016-11-29-2016-12-12
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2016-11-29-2016-12-12 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från perioden 2016-11-29--2016-12-12 anmäls.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §251).doc
Postlista 2016-11-29 -- 12-13.pdf
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§ 31 Övriga frågor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Hilda Knafve anmälde ärendet behov av station av mottagning av latrin från husbilar vid
presidiets sammanträde 2016-12-13. Latrintömning från husbilar m.m. förekommer i
kommunens toaletter på badplatser och i strövområden, vilket resulterar i dyra extra
tömningar för kommunen. Andra kommuner har ofta en latrintömningsplats för
passerande husbilar. Den närmaste latrintömningsplatsen för passerande husbilar genom
Höör är Ekerödsrasten i Hörby. Ärendet bör behandlas av Kommunstyrelsen. Kultur- och
fritidsstrategen har upprättat en tjänsteskrivelse som riktats till Kommunstyrelsen, KFN
2016/203.
2. Freddy Friberg anmälde ärendet information om Frosta Innebandyförening vid
presidiets sammansträde 2016-12-13. Föreningen fick under 2016 bidrag från sektorn till
en ny sarg. Föreningen har meddelat att sargen är sönder och sektorn har utan resultat
försökt komma i kontakt med leverantören.
3. Jill Andersson (S) anmäler ärendet uppstartande av förening ang. Kvarnen och Silon i
Höör. Den 2017-03-01 kl. 18:30 i konferensrummet Mejerigatan 4 kommer det hållas ett
sammanträde ang. uppstarten av föreningen. Ledamöterna ombeds sprida ordet.
4. Jill Andersson (S) anmäler ärendet möte med Museiföreningen gällande skolmuseet,
KFN 2016/176. Idag, 2017-01-17, har presidiet sammanträtt med föreningen. Föreningen
har svårt att värva folk till styrelsen och kan därför inte fortsätta att hålla öppet på
skolmuseet. Föreningen fortsätter som vanligt med övrig verksamhet.
Ärenden som anmälts under tidigare sammanträde år 2016 som är under
sektorns behandling:
1. Bidragsregler diskuteras under 2016 då ledamot Anna Johnsson (MP) har belyst frågan
under nämndens sammanträde 2016-05-17. Nya reglementen skall utarbetas.
2. Översyn av avtal sektorn samt sektorns verksamheter ingått och eventuell uppsägning
av avtal.
3. Revision av ishallen.
4. Uppsägning av Actic badet och avtal.
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Plats och tid

Kultur- och fritidssektorns kontor, Föreningsgatan 11
Tisdagen den 7 februari 2017 kl 13:30–16:15

Beslutande

Jill Andersson (S), Ordförande
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot
Linda Lindhé (V), 2:e vice ordförande och ledamot

Övriga

Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur-och fritidstrateg
Daniella Swenson, nämndsekreterare

Utses att justera

Paragrafer 1 - 33

Justeringens plats och tid
Sekreterare

Daniella Swenson
Ordförande

Jill Andersson
Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kultur- och fritidsnämndens presidium
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§1

Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden

Beslut
Presidiet beslutar
1. Dagens föredragningslista godkänns, och
2. Extra ärenden till dagens möte godkänns och kommer att behandlas under
punkten övrigt, punkten Övrigt eller under egen punkt.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärenden anmäls:
1. Freddy Friberg anmäler ärendet Helårsbokslut 2016, KFN 2016/202.
2. Jill Andersson (S) anmäler ärendet Konkurs av Höörs simsällskap och kommunens
övertagande samt bedrivande av simskolan, KFN 2016/158.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/184

§2

Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens
protokoll från sammanträdet 2017-01-17

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-01-17 anmäls.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner att presidiet beslutat i enlighet med
sektorsledningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Protokoll (2017-01-17)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/49

§3

Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, i Höörs
kommun

Beslut
Presidiet beslutar
Uppdra till sektorsledningen att publicera information om mötet den 2017-03-01 på
kommunens sociala medier.
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Jill Andersson (S), informerade vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2017-01-17 om att medlemmarna i presidiet har påbörjat uppstart av förening som skall
arbeta med Bevarandet av Kvarnen i Höörs kommun.
Jill Andersson (S) och Tom Ström (M) redogör för hur ärendet fortskridit.
Tom Ström (M) har utarbetet en annons som skall publiceras i lokaltidningen och i övrigt
skall presidiet försöka sprida informationen om mötet genom Facebook.
Jill Andersson (S) skall upprätta en dagordning för mötet den 2017-03-01.

Överläggning
Sektorsledningen och presidiet diskuterar om det finns möjlighet att publicera nyheten om
mötet på Höörs kommuns hemsida och Facebook-sida.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen med ett
tillägg från presidiet, innebärande att uppdra till sektorsledningen att informera om mötet
via kommunens sociala medier.
Ordförande frågar presidiet om ledamöterna kan enas om att besluta i enlighet med
sektorsledningens förslag inklusive presidiets tillägg. Ordförande finner bifall för förslaget.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/36

§4

Ekonomisk uppföljning januari 2017

Beslut
Presidiet beslutar
Ärendet utgår.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Freddy Friberg följer upp Kultur- och fritidsnämndens ekonomi för
innevarande budgetperiod.
Beslutsmotivering
Sektorschef, Freddy Friberg, konstaterar att ekonomisk uppföljning för januari år 2017 är
inte meningsfullt att behandla vid dagens sammanträde. Första ekonomiska uppföljningen
skall göras efter månandslutet av februari år 2017.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorsledningens
förslag. Ordförande finner bifall för sektorsledningens förslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/202

§5

Helårsbokslut 2016

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen gällande Helårsbokslut för år 2016 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg delger presidiet material gällande förslag till bokslut för år 2016.
Helårsbokslutet ska överlämnas till ekonomikontoret den 2017-02-08.
Freddy Friberg går igenom bokslutet för 2016 som innehåller uppgift om
verksamhetsberättelsen, investeringar och alla verksamheter inom Kultur- och
fritidssektorn.
Freddy Friberg förklarar att de flesta målen är uppfyllda. I de fall där Kultur- och
fritidssektorn inte uppnått måluppfyllelsen beror detta på att vissa mål tar längre tid än ett
år att uppfylla. Freddy Friberg klargör att konkursen Höörs Simsällskap har inneburit
minskade hyresintäckter för Kultur- och fritidssektorn. Utgifterna för Musikskolans
renovering samt flytt har varit större än vad Kultur- och fritidssektorn prognostiserade.
Freddy Friberg informerar om att samverkan med Barn- och utbildningssektorn samt
Social sektor gällande Kultur i skolan samt Kultur i vården kommer att fortlöpa under år
2017.
Freddy Friberg poängterar att helårsbokslutet för 2016 påvisar bättre resultat än vad
Kultur- och fritidssektorn hade prognosiserat och detta beror bland annat på att
verksamheterna inom Kultur- och fritidssektorn har varit återhållsamma.
Beslutsordning
Ordförande konstarerar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer frågan till presidiet om presidiet kan anta sektorsledningens förslag till
beslut. Ordförande finner att presidiet bifallit sektorsledningens beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Bilaga1.Verksamhetsberättelse2016 - Slutlig per 20170208.docx
2. Bilaga2.Resultatanalys2016.docx
3. Bilaga3.1.Investeringsredovisning2016.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/2

§6

Hyresoffert SPF Tvärgatan 2

Beslut
Presidiet beslutar
1. Ställer sig positiva till hyresofferten, och
2. Uppmanar föreningen, SPF, att inkomma med en officiell ansökan till Kultur- och
fritidssektorn.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har under år 2016 beviljat SPF en hyreslättnad förutsatt att
hyreskostnaden är rimlig.
SPF har meddelat att Kultur- och fritidssektorn att föreningen avser att utföra en
renovering och hyran kommer att öka efter utförd renovering.
Beslutsmotivering
Sektorsledningen och presidiets ledamöter diskuterar ärendet och enas om att
hyresökningen är en löpande kostnad för föreningen och beslut behöver därav inte fattas i
Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Hyresoffert SPF Tvärgatan 2 Höör.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/10

§7

Ringsjöortens ryttarförening ansökan
gällande anordnandet av Kompisdag

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja medel till Ringsjöortens ryttarförening för anordnandet av kompisdag, och
2. Medlet ska beviljas som ett förslustbidrag, samt
3. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Ringsjöortens ryttarförening ansöker om medel för att kunna anordna en kompisdag.
Kompisdagen ska vara öppen för alla ridande elever i föreningen, nya som gamla, men
även för övriga barn och ungdomar i kommunen. Kanske finns det nyfikna ungdomar som
vill komma ut och bara träffa personalen och våra ridande elever, träffa nya människor
och andas häst. Ringsjöortens ryttarförening vill att nya och gamla medlemmar ska få
möjlighet att lära känna varandra bättre, så att de känner att de har kompisar när de
kommer till stallet.
Evenemanget ska pågå mellan klockan 10.00-15.00, tisdagen den 1 augusti år 2017.
Ringsjöortens ryttarförening räknar med att kunna ta emot cirka 80 barn och ungdomar
under den aktuella dagen.
För de yngre barnen har Ringsjöortens ryttarförening planerat lekar och ståhej, medan de
äldre ungdomarna får en chans att sitta med på föreläsningar om mobbning, vikten av att
idrotta, självkänsla och kamratskap. Grillad lunch serveras. Efter lunchen är det
inplanerat det hinderbana med fokus på samarbete, sedan blir det femkamp och möjlighet
till ridning.
Ringsjöortens ryttarförening önskar ekonomiskt stöd av Höörs kommun och söker därför
medel om 20.000 kronor.
Presidiets ledamöter diskuterar vikten av att alla ansökningar bedöms likvärdigt.
Beslutsmotivering
Ekonomisk medel skall tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att
föreningen uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid
anordnandet av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av
arrangemanget uppbär föreningen inget bidrag.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiets ledamöter om presidiet kan besluta i enlighet med
Justerande

Utdragsbestyrkande

Page 81 of 187

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-07

11 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

sektorsledningens förslag. Ordförande finner att presidiet bifallit sektorsledningens
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Kompisdag på Ringsjöortens Lantliga RF.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/110

§8

Förverkligandet av antagen Biblioteksplan
år 2016-2020

Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till sektorsledningen att initiera en diskussion om tillsättningen eller
omfördelningen av en eventuell tjänst på huvudbiblioteket under år 2018, och
2. Uppdrar till sektorsledningen att inkludera utökningen av personalstyrkan på
huvudbiblioteket i Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget för år 2018, samt
3. Ärendet skall åter behandlas i presidiet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog en ny biblioteksplan den 2016-05-25. Den nya planen sträcker
sig från år 2016-2020.
Biblioteksplanen förutsätter ytterligare en tjänst på 50% på huvudbiblioteket.
Tjänsteutökningen måste redovisas i äskande om driftbudget för år 2018.
Presidiet diskuterar olika lösningar för att förverkliga den antagna biblioteksplanen.

Överläggning
Ordförande upplyser sektorsledningen om att bibliotekets nya kontaktperson, Madeleine
Jehpsson (MP) bör bjudas in på sektorns möte gällande Kulturföreningar den 2017-02-09.
Hilda Knafve översänder inbjudan vid sittande bord.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2016-05-25 (2016-05-25 KF §66).doc
2. Biblioteksplan, slutversion.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/197

§9

Diskussionspunkt: Möte med
Ringsjöhöjdens vägförening den 2016-0526

Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdra till fastighetsstrateg, Lars Frostemark, att utreda om kommunen bör förvärva
fler antal andelar i vägföreningen, och
2. Uppdra till sektorschefen att svara på skrivelsen, samt
3. Ärendet skall åter behandlas på presidiet när utredningen är färdigställd.

Ärendebeskrivning
Representanter från Miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Kultur- och
fritidsnämnden samt tjänstemän från respektive sektor deltog den 2016-05-26 i ett möte
med Ringsjöhöjdens vägförening.
På mötet diskuterade problemområden som Ringsjöhöjdens vägförening identifierat. Det
som diskuterades var bl.a. övertagandet av skötsel för Ringsjöhöjdens vägar, ökad trafik
till båt och badplatsen vid Björkviksvägen och busshållsplatsen vid Nybyvägen.
Presidiet diskuterar skrivelsen och enas om ett gemensamt förslag till beslut.

Överläggning
Sektorsledningen och presidiet diskuterar övertagandet av skötsel för Ringsjöhöjdens
vägar, ökad trafik till båt och badplatsen vid Björkviksvägen och busshållsplatsen vid
Nybyvägen och enas om att vissa alternativ inte är möjliga medan andra bör utredas
innan slutgiltigt beslut fattas i ärendet.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att presidiet har enats om ett gemensamt förslag till beslut under
dagens förda diskussion.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Ringsjöhöjdens vägförening.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/201

§ 10 Ansökan om studieförbundsbidrag
Studieförbundet Vuxenskolan,
Studiefrämjandet, Sensus studieförbund
och NBV
Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, att sammankalla presidiet för att gå
igenom ansökshandlingarna från studieförbunden, och
2. Ärendet anmäls som ett delegeringsbeslut till nämndens sammanträde 2017-02-28.

Ärendebeskrivning
Studieförbunden har inkommit med ansökningar om bidrag för år 2017.
Presidiet diskuterar allmänt hur studieförbundsansökningarna skall behandlas och enas
om ett gemensamt förslag till beslut.
Beslutsmotivering
Presidiet ska individuellt bedöma respektive studieförbunds ansökningar och tillsammans
med sektorsledningen upprätta avtalsförslag.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att presidiet under dagens förda diskussion har enats om ett
gemensamt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Ansökan SV 2017.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/11

§ 11 Avtal om kartbidrag
Beslut
Presidiet beslutar
1. Tillstyrka upprättat avtalsförslag
2. Överlåter till ordförande, Jill Andersson (S), att underteckna avtalet, och
3. Ärendet anmäls som ett delegeringsbeslut till Kultur- och fritidsnämndes sammanträde
2017-02-28.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till nytt avtal med Ringsjö OK om kartbidrag föreligger. Föreningen har godkänt
förslaget.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner att presidiet beslutat i enlighet med
sektorsledningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Avtal om kartbidrag, Ringsjö OK.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/176

§ 12 Informationspunkt: Skolmuseet och dess
fortsatta användningsområde
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om skolmuseet och dess fortsatta användningsområde med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs museiförening har vid möte med Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-01-17
meddelat att föreningen inte kommer att fortsätta med verksamheten i skolmuseet.
En plan för skolmuseets användning och innehåll behöver utarbetas. Sektorsledningen
har funderat på nya användningsområden och exempelvis kan lokalerna användas till:
1. Fortsatt skolmuseum som skolor kan använda
Intresseförfrågan är skickad till skolan och Hilda Knafve funderarar på om någon annan
förening kanske kan ha intresse av utställningslokalen. Frågan ska tas upp på
föreningsmöte den 2017-02-09 förklarar Hilda Knafve.
2. Ett Höörsmuseum i hela lokalen
Ï samarbete med kommunens lokala föreningar exempelvis Skånes hembygdsförbund
m.fl. Hilda Knafve förklarar att det kanske är möjligt att söka externa pengar för ett projekt
av denna art. Öppethållande måste lösas poängterar Hilda Knafve.
3. Kreativ verkstad
Liknade med vad presidiet såg när de var på studiebesök på fritidsgården i Halmstad.
Tillgång till verkstaden skulle lösas med avtal och tagg förklarar Hilda Knafve.
4. Musikskola/bibliotek
Hilda Knafve förklarar att hon kommer att diskutera detta förslag med berörda.
Hilda Knafve informerar presidiet om att kommunarkivarien vill flytta eller avyttra föremål
från Ringsjöskolans källare då det är olämpligt att blanda trä och papper. Museiföreningen
är kallad till ett möte med anledning av detta.
Presidiet diskuterar olika lösningar men är eniga om att det är viktigt att lokalerna
används.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/196

§ 13 Önskemål om medel för ombyggnad vid
Höörs Kanotklubb
Beslut
Presidiet beslutar
Uppdra till sektorschefen att svara på bidragsansökan med motivering till att Kultur- och
fritidsnämnden saknar de ekonomiska förutsättningarna att fullt lämna önskat bidrag.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg föredrar ärendet.
Höörs Kanotklubb Höörs har inkommit med en skrivelse daterad 2016-12-07.
Freddy Friberg informerar om att det kanotförråd föreningen har till sitt förfogande idag är
i behov av renovering men förrådets skick är undermåligt.
Kanotklubben önskar att Kultur- och fritidsnämnden bidrar ekonomiskt till ombyggnaden
av förråd för förvaring av kanoter och liknande.
Freddy Friberg förklarar att föreningen inte beviljas bygglov för en ny byggnad och därav
måste föreningen renovera den befintliga stommen.
Beslutsmotivering
Skrivelsen ska belysa att Kultur- och fritidsnämnden saknar de ekonomiska
förutsättningarna att fullt lämna önskat bidrag.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Höörs Kanotklubb.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/47

§ 14 Avtackning av medarbetare inom Kulturoch fritidssektorn
Beslut
Presidiet beslutar
Uppdra till sektorsledningen att utarbeta ett förslag på avtackning.

Ärendebeskrivning
En administratör som arbetat inom Kultur- och fritidssektorn i många år avslutade sin
anställning inom Höörs kommun i januari år 2017.
Presidiets ledamöter diskuterarar olika förslag på avtackning av medarbetaren.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/160

§ 15 Diskussionspunkt: Avtal om strövstigar
och vandringsleder - Markägarträff
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga information om markägarträffen som ägde rum den 2017-01-19 med godkännande
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrategen, Hilda Knafve, informerar om markägarträffen som ägde rum
2017-01-19.
Kultur- och fritidssektorn har flertalet vandringsstigar och strövområden inom kommunen.
Marken som dessa stigar är förlagd på ägs vanligtvis av enskilda fastighetsägare.
Kultur- och fritidsnämndens presidium och kultur- och fritidsstrategen träffade markägare
på Frostavallens strövområde den 2017-01-19. På träffen deltog även representanter från
MittSkåne Turism och Region Skåne/Skåneleden.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förlag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner att presidiet beslutat i enlighet med sektorns
förslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/39

§ 16 Äskande Kultur i vården-aktiviteter år
2017
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja äskat medel för genomförandet av Kultur i vården under år 2017, och
2. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Hilda Knafve förklarar att det finns ett etablerat samarbete mellan Kultur- och
fritidssektorn och Social sektor benämnt Kultur i vården. Kultur i vården har inga
ekonomiska medel och därav söker etablissemanget medel för att genomföra satsningen.
Hilda Knafve klargör att det finns en möjlighet att söka bidrag för Kultur i vården från
Region Skåne. Hilda Knafve informerar om att de prisuppgifter som finns nedan är
subventionerade från Region Skåne.
Kultur- och fritidsnämndens administration äskar om 28 800 kr för att kunna köpa in
professionell kultur till kommunens särskilda boenden: Kungshällan, Åtorp, Björken samt
Kungshällan. Till varje boende föreslås dels att köpa in föreställningen Den svenska
visskatten med tre besök av musikerparet Erland Schönberg och Ulrika Gudmunsson och
dels en konsert med Mare Balticum. Samtliga föreställningar är subventionerade av Musik
i syd och kostar 1800 kr/st.
Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger har under tjugo års
tid besökt äldre- och demensboende i de flesta kommuner inom Region Skåne, däribland
Höör. Visprogrammen de använder i sin verksamhet är noga utprovade för att stimulera
och attrahera musikminnet hos de boende. De jobbar med återkommande besök för att få
kontinuitet och igenkännande, till exempel genom att efterlysa önskesånger till nästa
speltillfälle.
Musik i Syds Ensemble Mare Balticum, står för specialkompetens inom verksamhetsområdet tidig musik (fram till och med 1600-talet). Här finns stor erfarenhet av att
presentera en unik form av dels renodlade konsertevenemang och dels historiskpedagogiska konsertprogram där man levandegör historia med musik – även inom
vården. Ensemblen består av sex musiker som spelar på tidiga instrument såsom luta,
skalmeja, viola da gamba mm. Det är en mäktig upplevelse att få möta denna ensemble
och det är en typ av musik som man har svårt för att komma i kontakt med om man bor på
äldreboende.
Ovanstående upplägg är väl förankrat på boendena och i kommunens Kultur i vårdengrupp förklarar Hilda Knafve.
Justerande
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Budget
Den svenska visskatten 1800 kr x 3 gånger på fyra boenden= 21 600 kr
Mare Balticum 1800 kr x 4 = 72 00 kr
________________________________________
Totalt 28 800 kr
Beslutsordning
Ordförande konstasterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorsledningens
förslag och finner bifall.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/35

§ 17 Informationsärende: Idé om att inrätta
Kulturfritids i Höörs kommun
Beslut
Presidiet beslutar
Uppdrar till sektorsledningen att tillsammans med rektor för Musikskolan, Annika
Eriksson, utarbeta en plan för Kulturfritids.

Ärendebeskrivning
En idé om Kulturfritids har väckts av ett par förtroendevalda i Kultur- och fritidsnämnden.
Rektor för Musikskolan, Annika Eriksson, har återkommit till sektorn med ett förslag för att
etablera Kulturfritids inom Höörs kommun.
Förslaget innebär att man har 6 pedagoger á 40%, 2 bild/form- 2 musik-, 2
teaterpedagoger. De besöker alla fritidsavdelningar, ca 15-18 avdelningar, en gång i
veckan. Exempelvis enligt följande schema:
- Enebacke har ca 8-9 st avdelningar
- Tjörnarp har ca 1 avdelning
- Gudmuntorp har ca 1 avdelning
- Sätofta har ca 5-8 avdelningar

Sätofta ca 5-7 grupper: Bild/Form jan – mars, Musik april – juni, Teater sept – nov
Enebacke ca 5-7 grupper: Musik jan – mars, Teater april – juni, Bild/Form sept – nov
Enebacke ca 3-4 grupper, Sätofta ca 1 grupp: Teater jan – mars, Bild/Form april - juni,
Musik sept – nov
Tjörnarp ca 1 grupp, Gudmuntorp ca 1 grupp

Personalkostnad är uppskattningsvis ca 1 200 000kr + ca 100 000kr materialkostnad=
1.300 000 kronor/år
Det krävs lokal och samarbete med fritidspersonal och ett samarbete är i dagsläget inte
förankrat.
Förslag två är att Kulturskolan är valbart för barnen och då bli blir det förmodligen inte
frågan om lika många grupper.
Presidiet diskuterar Kulturfritids och Kulturskola.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Presidiet och sektorsledningen enas efter förda diskussioner om att rektor för
Musikskolan, Annika Erikssons, förslag bör utredas mer innan ärendet kan behandlas i
Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden (2016-03-22 KFN §49).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/29

§ 18 Avtal, regler och förhållningssätt för Walk
of Fame
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja Kultur- och fritidssektorns avtalsförslag, och
2. Bevilja reglementet avseende Walk of Fame.

Ärendebeskrivning
Höörs försköningsförening föreslog till Kommunstyrelsen i en skrivelse daterad 2016-0118 att Höörs tätort skall anlägga en Walk om Fame på trottoaren på Nya Torg.
Trottoaren ska förslagsvis prydas namnplattor i mässing med kända Höörsbors namn.
Kommunstyrelsen överlämnade ärendet för fortsatt handläggning till Kultur- och
fritidssektorn. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2016-03-22 innebärande
att Höörs Försköningsförening fick i uppdrag att utveckla sitt förslag, i samarbete med
Kultur- och fritidssektorn upprätta ett reglemente som klargör ansvarsfördelningen för
Walk of Fame och att nämnden ställde sig positiv till förslaget.
Höörs försköningsförening har inkommit med förslag på regler och förhållningssätt för
Walk of Fame. Förslaget klargör syftet, ansvarsfördelningen mellan Höörs
Försköningsförening och Höörs kommun, kommitté och kriterier för att tilldelas en platta.
Förslaget från Höörs Försköningsförening innehåller också regler om tillkännagivning och
invigning.
Kultur- och fritidssektorn har upprättat ett avtalsförslag avseende Walk of Fame.
Presidiet diskuterar konceptet Walk of Fame och konstaterar att Walk of Fame inte
bidragsberättigande varken i uppstartsstadiet eller i det fortskidande etableringen.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall för sektorsledningens förlag.

Beslutsunderlag
1. Regler och förhållningssätt för walk of fame.doc
2. Förslag till avtal.docx
_____
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Dnr KFN 2017/46

§ 19 Avtal med Kulturen angående
Bosjöskloster mölla
Beslut
Presidiet beslutar
1. Ärendet gällande avtal för skötseln av Bosjöklosters mölla utgår, och
2. Ärendet skall behandlas på nytt under presidiets sammanträde när motparten
återkopplat i ärendet.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för presidiets ledamöter.
Kulturhistoriska föreingen för Södra Sverige, även kallad Kulturen, i Lund äger
Bosjökloster mölla.
Möllan har ett stort kulturhistoriskt värde och är en viktig symbol för Höörs kommun.
En förutsättning för att nämnden skall kunna tilldela Kulturen ett bidrag är att det finns ett
avtal mellan parterna.
Kulturen har utformat och ett undertecknat ett avtalsförslag som har inkommit till Kulturoch fritidssektorn.
Presidiet diskuterar vilka motkrav som Kultur- och fritidsnämnden ska ställa på sin
motpart.

Överläggning
Sektorsledningen poängterar att avtalsförslaget inte stipulerar vad motparten skall
motprestera för att uppbära ersättning. Avtalsförslaget bör innehålla en sådan notering.

Beslutsunderlag
1. Förslag till avtal.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/61

§ 20 Kultur- och fritidspolitiskt program
Beslut
Presidiet beslutar
Uppdra till sektorsledningen att påbörja revidering av Kultur- och fritidspolitiskt program.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för presidiets ledamöter.
Det Kultur- och fritidspolitiska programmet antogs av Kommunfullmäktige 2010-12-15.
Programmet innehåller följande områden: allmän föreningsverksamhet, allmänkulturell
verksamhet, aktivitetshuset Älvkullen, anläggningar, bibliotek, folkhälsa, musikskola och
studieförbundsverksamhet. Syftet med det Kultur- och fritidspolitiska programmet är att
sammanställa ett program som gäller för alla kommunens invånare, programmet skall
utgöra underlag och verka som styrdokument vid verksamhetsplanering, återspegla
utbud- och eventuella behov av förändringar inom kultur- och fritidsutbudet, ange vilka
områden som är prioriterade områden, påvisa hur kommunens nämnder samt styrelser
förverkligar kommunmedborgarnas önskemål och engagemang, vara väl förankrat inom
bland de parter som verkar för kultur- och fritid och möjliggöra att barn- och ungdomar
kan ta sig till och från sina aktiviteter.
Det Kultur- och fritidspolitiska programmet ska revideras varje mandatperiod för att vara
aktuellt i förhållande till den fortlöpande utvecklingen inom Höörs kommun.
Hilda Knafve informerar om att det är dags att revidera det Kultur- fritidspolitiska
programmet.
_____
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Dnr KFN 2017/60

§ 21 Toalett vid Sjöhusens parkering Dagstorp
Beslut
Presidiet beslutar
Överlämna ärendet till Kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om ärendet. Räddningstjänsten ringde upp Hilda Knafve den
2017-02-06 för att informera om att toaletten på Sjöhusens parkering hade brunnit.
Hilda Knafve klargör att händelsen är polisanmäld och har fått ärendenummer
5000k140828-17.
Hilda Knafve förklarar att avspärrning och säkring av tankhål görs av VA-gruppen den
2017-02-06.
Freddy Friberg visar bilder på den eldhärjade toaletten.
Hilda Knafve informerar om att en ny toalett-byggsats kostar 79.000 kronor.
Presidiet diskuterar branden och frågan om återuppbyggnad eller ej uppkom.
_____
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Dnr KFN 2016/149

§ 22 Ansökan om bidrag inför Sommaroperans
20-års jubileum 2017
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja ett bidrag om 20.000 kronor till Sommaroperan med anledning av 20-års
jubileumet, och
2. Medlet skall beviljas som ett förslustbidrag, samt
3. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om att Höörs Sommaropera har inkommit med en ansökan om
ekonomiskt bidrag med anledning av operans 20-års jubileum år 2017.
Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som verkat i 20 år och sett hundratals barn
och ungdomar utveckla sin musikaliska förmåga och sin förmåga tillsammans arbeta för
att genomföra ett stort verk.
Vanligtvis har Sommaroperan skrivit egna verk och detta har kunnat ske till rimliga
kostnader då projektet haft tillgång till ideella krafter. Både kompositör som librettist har
verkat ideellt – båda som dessutom tagit på sig uppgifter som musikalisk ledning, regi,
projektledning m.m. Då numera endast librettisten finns kvar av detta skapande par
nödgas man nu i högre grad än tidigare köpa in tjänster. Anordnadet kostar, trots
omfattande ideella insatser, och Sommaroperan ansöker därför om ett bidrag på 60.000
kronor för jubileumsfirandet.

Beslutsmotivering
Kultur- och fritidsnämnden har inte ekonomiska medel att utbetala hela det efterfrågade
beloppet. Föreningen uppbär vanligtvis ett bidrag om 10.000 kronor men med anledning
av jubileumet dubblerar Kultur- och fritidsnämnden bidraget.
Ekonomisk medel tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att föreningen
uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid anordnandet
av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av arrangemanget uppbär
föreningen inget bidrag.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar ansökningen och konstaterar att det efterfrågade bidraget
är stort och enas om ett gemensamt förslag till beslut.
Justerande
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att presidiet enats om ett gemensamt förslag till beslut
innebärande att ett medel som 20.000 kronor tillstyrks till Sommaroperans jubileum.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag inför Sommaroperans 20-års jubileum 2017.pdf
_____

Justerande
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Dnr KFN 2016/195

§ 23 Tillsammans Höör - ansökan om
hyresbidrag
Beslut
Presidiet beslutar
1. Avvaktar att ta ställning i ärendet gällande ansökan om hyresbidrag för Tillsammans
Höör, och
2. Ärendet ska på nytt behandlas under Kulturföreningarnas sedvanliga
ansökningsperiod.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve föredrar ärendet.
Ärendet behandlades på presidiets sammanträde 2016-12-13. Presidiet välkomnade
Tillsammans Höör till att inkomma med en ansökan om att omvandlas till en
Kulturförening.

Överläggning
Presidiet diskuterar ärendet och enas om ett gemensamt förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att presidiet har enats om ett gemensamt förslag till beslut
innebärande att ärendet åter ska behandlas under Kulturföreningarnas sedvanliga
ansökningsperiod.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-31 (2017-01-31 KSAU §39).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §244).doc
_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 24 Integrationsfrågor
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om aktuella integrationsfrågor som aktualiserats
under innevarande period.
Freddy Friberg förklarar att det finns inget nytt tillkommet gällande integrationsfrågor men
att integration gäller alla medborgare i Höörs kommun.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner bifall för sektorsledningen förslag.
_____
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Page 102 of 187

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-07

32 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2015/156

§ 25 Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Informationen, om ”Friidrottsarena på Jeppavallen”, läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om friidrottsarenan, Jeppavallen.
Freddy Friberg klargör att det har skapats en projektkommitté som syftar till att arbeta
med invigningen av Jeppavallen. Enligt nytt förslag ska invigningen ske den 2017-06-04.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorns förslag.
Ordförande konstaterar bifall för sektorsledningens beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
2. Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc
_____
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Dnr KFN 2017/45

§ 26 Meddelanden
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Meddelanden enligt punkterna 1-10 läggs med godkännande till handlingarna,

Ärendebeskrivning
1. Nyttjanderättshavarna av Kulturhuset Anders vill förhandla om villkoren i
sitt nyttjanderättsavtal med Höörs kommun. När nyttjanderättsavtal ingicks övertogs
lokalerna i befintligt skick och enligt avtal har nyttjanderättshavarna åtagit sig att stå
för allt underhåll/reparationer på insidan av fastigheten. Höörs kommun står för
utvändiga reparationer/underhåll. Verksamheten har förändrats sedan
nyttjanderättsavtalet upprättades år 2007. Förhandling pågår och nytt avtalsförslag skall
slutligen presenteras för Kommunstyrelsen.
2. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 141, Förslag på fördelning av resurser inkl.
schablonersättning med anledning av flyktingssituationen för år 2017, KFN 2016/199.
3. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 200, Förslag på fördelning av tillfälligt stöd
till kommuner med anledning av flyktingsituationen för år 2016, KFN 2016/200.
4. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-01-12, Hyrtoaletter på badplatserna i
Sätofta och Bosjökloster 2017, KFN 2017/8.
5. MBL-förhandling enligt § 11 förändring av tjänst, KFN 2017/9.
6. Anteckningar från 2016-12-01 avseende samverkan mellan Barn-och
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden, KFN 2016/42.
7. Skötselavtal med föreningar 2017, Undertecknat avtal Maglasäte IF, KFN 2016/188.
8. Ansökan om bistånd - Finland 100 år, KFN 2017/1.
9. Beslut i Kommunfullmäktige, 2016-12-21, § 157, Entréavgifter Höörs Bad och
Sportcenter, KFN 2016/183.
10. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-12-13, § 181, Kvartersnamn Sjunnerup,
verksamhetsområde Nord södra delen samt för Ekeröd 6:4, KFN 2016/187.
_____
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Dnr KFN 2017/44

§ 27 Anmälningar
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Nedan anmälda punkter läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Skånes Mitt - utveckling av Mittelen-dagen? Höörs Försköningsförening och Skånska
akademin vill utveckla Mittelendagen. Kultur- och fritidssektorn sammanträdde
med berörda parter 2016-12-20. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som ska
utveckla dagen. Sektorchefen ska utarbeta en överenskommelse avseende
arrangemanget. Vidare undrar Skånska akademin om kommunen kan ta hand om
akademiens bibliotek. Kultur- och fritidssektorn har lovat föreningen att undersöka möjlig
förvaring, KFN 2016/169.
2. Gemensamt presidiemöte mellan KFN, SN och BUN 2017-02-14 kl. 09:00-12:00,
Mejerigatan 6.
3. Skånes Hembygdsförbund arrangerar en busstur för medlemsföreningar, tjänstemän
och politiker i maj. Syftet med turen är att titta på utvecklingsmöjligheter och planfrågor.
4. Ansökan om bidrag för Skapande skola till Statens kulturråd är inskickad- 600.000
kronor sökes.
5. Avtal med Mobil Kusttoalett AB för 2017 avseende tömning av toaletter på badplatser
och i friluftsområden. Uthyraren vill se två toaletter (en handikappanpassad och en vanlig)
på Gamla Bo och Sätofta badplats denna säsong. Detta eftersom tankarna på
handikapptoaletterna är små. Merkostnad 18 000 kr jmfr med 2016. 2016 blev
kostnaderna lite lägre än beräknat pga dåligt väder.
2017 – uppskattad kostnad latrintömning 81 900 kr:

Slamtömning 4 utedass/5 tömningar/700 kr per tömning: 14 000 kr
Tjörnarp tömning latrintunnor 2 000 kr/tömning x 8 gånger = 16 000 kr
Gamla Bo badplats = 24 000 kr
Hyrtoalett Sätofta badplats= 24 000 kr
Slamtömning tre tankar i Frostavallen 1300 kr/st = 3900 kr
_____
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Dnr KFN 2017/43

§ 28 Information
Beslut
Presidiet beslutar
Ärendet utgår.
Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att inget nytt har tillkommit i detta ärende.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/14

§ 29 Postlista - sammanfattning december
2016
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Postlista för perioden 2016-12-01 -- 2016-12-31 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från december månad år 2016 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2016-12-01 -- 31.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/6

§ 30 Postlista - sammanfattning 2017-01-01 -2017-01-26
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-01-01 -- 26.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/42

§ 31 Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga anmälda 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.
Anmält delegeringsbeslut:
Freddy Friberg har godkänt inköp av ny sarg Sätoftahallen, KFN 2016/205.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiet om det är presidiets avsikt att besluta i enlighet med
sektorsledningens förslag. Ordförande finner bifall för sektorsledningens förslag till beslut.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/68

§ 32 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 om eventuella tillbud eller risker och
personalläget gällande Kultur- och fritidssektorn.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner att presidiet bifallit sektorsledningen förslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/63

§ 33 Övriga frågor
Beslut
Presidiet beslutar
Chef för Höörs bad och sportcenter, Johan Enbom, skall inbjudas till nämndens
sammanträde 2017-02-28 för klargöra hur bedrivandet av simskolan fortskridit.
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Jill Andersson (S) anmäler ärendet Konkurs av Höörs simsällskap och kommunens
övertagande samt bedrivande av simskolan, KFN 2016/158. Simskolan diskuteras.
Ärenden som anmälts under tidigare sammanträde som är under sektorns behandling:
1. Nya reglementen för bidrag skall utarbetas under år 2017.
Yrkanden
Ordförande, Jill Andersson (S), föreslår att chef för Höörs bad och sportcenter, Johan
Enbom, skall inbjudas till nämndens sammanträde 2017-02-28.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: JILL ANDERSSON
SEKTORSCHEF: FREDDY FRIBERG
DRIFTSREDOVISNING
tkr
Intäkter

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Budget

2014

2015

2016

2016

3 431

4 782

5 524

5 047

Kostnader

-38 168

-45 477

-49 478

-47 542

Driftnetto

34 737

-40 695

-43 954

-42 495

316

-2 593

-1 459

Budgetavvikelse
.

Årets händelser
Nämnd
Nämnden har haft sedvanliga sammanträden förlagda till dagtid.
Administration
Skåneleden rustades upp med hjälp av ett projekt för arbetslösa ungdomar och asylsökande i
samverkan med Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Vandrare från hela Europa njöt av fin natur
och vackra leder på Frostavallen under vandringsfestivalen Eurorando i oktober. Toaletterna längs
leden byggdes om för slamtömning. Tack vare satsningarna utsågs Höör till Årets
Skåneledskommun.
Lördagen den 4 juni arrangerades Ringsjön Runt för 50:e gången. På Nationaldagen genomförde
nämnden och ortens föreningar Kulturkvartersdagen med sedvanligt mycket god uppslutning.
Midsommarfirande utanför Berggrenska Gården arrangerades av Lions och Höörs Föreningsallians
med stöd från Kultur- och fritidsnämnden. Sommarkvällar med Åke Hjerpe var som vanligt
välbesökta och uppskattade. Åke fick en särskild uppskattning genom att han blev utsedd till 2016
års hedersmedborgare i Höör. Gången till handikapptoaletten vid Berggrenska gården
tillgänglighetsanpassades. Kulturnatten den 16 september lockade ett tusental besökare i alla
åldrar.
För att öka servicen till medborgare och föreningar har arbete med utveckling av
lokalbokningssystemet FRI fortsatt. Nya bidragsregler har införts för kulturföreningar och
studieförbund. Översyn av skötselavtal har överenskommits med fotbollsföreningarna. Under 2017
ska hela bidragssystemet till ideella föreningar ses över.
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SKUTT-läger (SKolUngdom Testar Träning) för inaktiva barn genomfördes på hemmaplan. För
andra gången arrangerades en Senior sport school i samarbete med Skåneidrotten, där seniorer fick
prova på hälsosamma aktiviteter.
Samverkan med Höörs Föreningsallians fortsätter; bland annat caféverksamhet på Berggrenska
gården, Sommarkvällar med Åke Hjerpe, skötsel av utomhusanläggningar, projektmedverkan i t.ex.
friidrottsarenan.
Samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9 erbjöds professionell kultur på skoltid inom ramen
för kommunens kulturgaranti och Skapande skola. Kultur- och fritidssektorns administration
flyttade till nya lokaler i december.

Musikskolan
Musikskolan har renoverats och verksamheten har under tiden bedrivits i tillfälliga lokaler majdecember. Nu är lokalerna tillgänglighetsanpassade, akustikanpassade och man har installerat en
akustikanpassad ventilation.
Musikskolan har medverkat och/eller arrangerat ca 70 konserter och föreställningar under året.
Bland annat genomfördes två stora projekt som mynnade ut i totalt 8 föreställningar som över 400
skolbarn fick se. Musikskolan arrangerade i samarbete med Musik i Syd ”Spelmansstämman” där
300 barn och ungdomar från olika Kulturskolor och boenden för ensamkommande i Skåne fick
musicera och dansa i Kulturhuset Anders under en hel dag.
Genom projektet ”Skapande skola” har Musikskolans KulturResurs-pedagoger haft extra uppdrag
på Sätoftaskolan, Gudmuntorp skola och Emiliaskolan. Danspedagogen har dansat med åk 5 på
Enebackeskolan och dramapedagogerna har haft drama med fokus på retorik i åk 8 på
Sätoftaskolan.

Höörs Bad och Sportcentrum
Verksamheten på Höörs Bad och Sportcentrum har under året arbetat med fokus på trevlig miljö,
ren och säker anläggning. Utifrån dessa nyckelområden har både organisationen på arbetsplatsen
utvecklats, de dagliga rutinerna blivit skarpare och medarbetarnas kompetensutveckling fokuserats
inom dessa delar. Resultaten av dessa arbetssätt är tydligt positiva och uppskattade av våra
besökare. Antalet besökare har ökat i förhållande till 2015. Under hösten har vi tagit över simskolan
efter simklubbens konkurs. Detta innebär under 2017 ändrade öppettider, planering av denna
verksamhet och troligen också ett ökat personalbehov. Arbetet med ny filteranläggning har
initierats och är igång med upphandling.

Biblioteket
Biblioteket har under 2016 arbetat fram en ny biblioteksplan som antogs av Kommunfullmäktige i
maj. I arbetet med planen har personal från både biblioteket och skolan, samt politiker från Kulturoch fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden deltagit. Detta har gett en samsyn på
bibliotekfrågorna i kommunen som är bra för framtida arbete.
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Besöksfrekvensen har ökat under året; utlåningssiffrorna har sjunkit något.
Arrangemangen för både vuxna och barn har varit många och välbesökta. Satsningen på digital
delaktighet har resulterat i flera ”IT för ovana” som alla varit välbesökta och uppskattade.
Vi har arbetat med integration och delaktighet genom att öppna biblioteket för språkcaféer och
kvinnoträffar i samarbete med nätverket Tillsammans Höör.
Förberedelse för Meröppet bibliotek pågår. Upphandlingen av system har dock fått vänta pga av att
vi måste byta biblioteksdatasystem.

Fritidsverksamheten
För att möta ett ökat antal besökare på Älvkullen har en ny fritidsgård på Ringsjöskolan startat för
högstadieelever i kommunen. Denna verksamhet bedrivs parallellt med verksamheten på Älvkullen.
Båda verksamheterna har varit välbesökta under året. Många nya besökare, framförallt
högstadieelever.
Aktiviteterna har varit många och skiftande. Det har genomförts UKM-festivaler (Ung Kultur Möts)
på lokal och regional nivå. Den 14-15 maj genomfördes UKM-Regional festivalen på Älvkullen med
ett 100 tal deltagare från Skånes deltagande kommuner. För att utveckla denna verksamhet på
lokal nivå har två läger arrangerats med inriktning på kultur och integration.
Sommarlovsentreprenörerna genomfördes med 12 deltagande ungdomar.
Ungdomsdemokratiprojektet Ung i mittskåne har bedrivits i samarbete med Hörby, Sjöbo och
Eslövs kommun.
Lovverksamhet har arrangerats på sport, sommar och höstlov. En extra satsning på
sommaraktiviteterna möjliggjordes med stöd från Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor, Länsstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Därför var de allra flesta
sommaraktiviteterna helt gratis för deltagarna. Ett antal föreningar var med och arrangerade
aktiviteter och ett brett utbud kunde erbjudas våra unga i Höör. Höör fick utmärkelsen Skånes fjärde
bästa ungdomskommun av KFUM.
I samband med Sommar i Höör startades ett nattvandringsprojekt: Trygg Ungdom i Höör. Flera
föreningar deltog tillsammans med föreningen Nattvandrarna. Flera nattvandringar med vuxna som
mötte ungdomarna bidrog till en lugn sommar med nästintill ingen skadegörelse eller vandalism i
kommunen. Projektet fortsätter med gott resultat även under läsåret 2016/2017.

Anläggningar
Friidrottsarenan på Jeppavallen är klar, besiktigad och certifierad som en klass 1-anläggning av
Internationella friidrottsförbundet (IAAF). Det är den högsta klassningen och innebär, att
internationella tävlingar får hållas på Jeppavallen för ungdoms- och juniortävlingar. Antalet banor
räcker inte till för seniortävlingar. Parkour- och utegymbana ska färdigställas i början av 2017. En
förberedande invigning den 1 oktober 2016 ska följas av en större officiell invigning i maj 2017.
Frosta Innebandyförening har fått ny sarg både i Höörs Idrottshall och Sätoftahallen.
Idrottsanläggningen i Snogeröd är i stort behov av förnyelse och komplettering. Ett projekt har
startat med Snogeröds IF, Höörs föreningsallians och Höörs kommun som medfinansiär. Målet är
att senast 2018 ska en förnyad anläggning vara på plats.
Gamla Boo Vattenskidclub har skaffat ny flytbrygga av betong med delbidrag från Kultur- och
fritidsnämnden.
Norra Rörums GIF har satt upp ny fotbollsbelysning med ett delbidrag från Kultur- och
fritidsnämnden.
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Mål och måluppfyllelse
God livsmiljö och boende för alla

Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Måluppfyllelse

Sektorns
aktiviteter ska
inriktas till breda
målgrupper.

Enkäter,
dialoger,
personliga
möten.

Sektorn erbjuder aktiviteter i
åldersspannet bebis – pensionär.

Målet är uppfyllt.

Behovet av
aktiviteter
bestäms genom
att fråga
invånarna.

Enkäter,
dialoger,
personliga
möten.

Integration och
delaktighet ska
synas i alla
sektorns
verksamheter.

Enkäter,
dialoger,
personliga
möten.

T ex har dialog med elever skett
gällande kultur i skolan.
Kommunens
medarbetarundersökning
innehåller flera frågeställningar
krin kultur och fritid.
Nya bidragsregler med krav på
integration har framtagits för
föreningar och studieförbund.
Föreningsträffar med
ungdomsorganisationer, kulturoch pensionärsföreningar har
hållits. Fritidsledare och
ungdomar har deltagit i projektet
Ung i mittskåne. UKM-festivaler
med ett 100-tal ungdomar har
genomförts.

150 vandrare från hela Europa
deltog i Eurorando. 1000 personer
i olika åldrar besökte
Kulturnatten. 1500 elever deltog i
en kulturupplevelse på inom
kulturgarantin skoltid. 14 barn
deltog på Skutt-läger. 23 seniorer
deltog i Senior sport school.
Bibliotek, bad,
föreningsverksamhet,
arrangemang och
fritidsgårdsverksamhet för barn
och unga gör att varje individ i
Höör får del av nämndens utbud.
11 elever med funktionsvariationer deltog i ett
Musikskoleprojekt i samarbete
med Eslöv och Hörby
Kulturskolor.
Musikskolans elever deltog i 70
konserter, föreställningar och
projekt.
Biblioteket har haft 352
aktiviteter varav 149 för barn.
Målet är uppfyllt.

Målet är uppfyllt.

Tillgängliga och professionella

Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar
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Sektorns medarbetare
ska alltid ha ett gott
bemötande i sitt
verksamhetsutövande.

Enkäter, dialoger,
personliga möten,
antal klagomål, tid
för rättelse.

Öppethållande och
tillgänglighet ska vara
relevant i förhållande till
önskemål, behov och
ekonomi.

Enkäter, dialoger,
personliga möten.

En del av sektorns
medarbetare har
deltagit i Mötasprojektet. Vi får bra
betyg i Kommunens
kvalitet i korthet.
Detta prövas ständigt i
alla verksamheter.
Biblioteket har ökat sin
tillgänglighet via
webbsidan med nya
formulär.

Målet är uppfyllt.

Målet är uppfyllt.

Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Måluppfyllelse

Till december 2016 ska
vi sträva efter att de
anställda får möjlighet
till vidareutbildning
och stimulera till
kompetensutveckling
på alla plan.

Medarbetarundersökning,
statistik på antal utbildningar
etc. per anställd.

Målet är uppfyllt.

Sjukfrånvaron ska
minska till december
2016 genom att de
anställda ska känna
delaktighet och
uppskattning.

Medarbetarundersökningar.

Samtliga
medarbetare på
Kultur- och fritid
administration,
musikskolan och
biblioteket har
deltagit i
vidareutbildning
under 2016. Alla
medarbetare på
Älvkullen har
genomgått
utbildning i
bemötande av
barn med
diagnoser och
nyanlända unga.
Samtliga
medarbetare i
sektorn har fått
fortbildning i den
utsträckning de
har behov och
framfört
önskemål.
Sjukfrånvaron är
mycket låg i hela
sektorn.

Dialogen mellan
tjänstemän och
presidiets politiker
ska öka fram till
december 2016.

Antal möten och beslut
härledda till dessa möten.

Samtliga enheter
inom sektorn har
kontaktpolitiker.

Målet är uppfyllt.
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Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Måluppfyllelse

Bidragssystemet till
föreningar ska
effektiviseras.

Alla
bidragsberättigande
föreningar ska vara
undersökta till våren
2016.

Nya bidragsregler är
införda för
studieförbund och
kulturföreningar.

Målet är inte uppfyllt

Miljömässig beaktan
ska tas i alla beslut av
de entreprenörer och
avtalspartners som
anlitas av kultur- och
fritidsnämnden.

Genom kontroller,
mätningar,
rapporter.

Nya och ombyggda
anläggningar får en
noggrann genomlysning
i miljömässighet.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi
Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2016 visar på ett underskott med -1 459 tkr.
De negativa budgetavvikelserna finns inom verksamheterna Höörs Bad och
Sportcentrum och Musikskolan då dessa verksamheter har varit underbudgeterade i
år. Verksamheterna för skötsel av idrottsplatser och anläggningar har totalt en
avvikelse på -500 tkr där en kostnad för skötsel finns bokförd för två år då en
justering har gjorts för att hamna rätt bokföringsmässigt. Höörs Bad och
Sportcentrum har inte fått in intäkter enligt vad som var budgeterat; Actics
medlemsantal har minskat vilket minskat ersättningen enligt avtal, intäkterna från
kiosken är försumbara och inträdesavgifterna till badet har inte nått målet. Även
konkursen för Höörs Simsällskap har inneburit uteblivna hyresintäkter både för våren
samt hösten. Trots stort intäktsbortfall på denna verksamhet visar Kultur-och
fritidsnämnden totalt en positiv avvikelse på intäktssidan. Det beror på intäkter från
externa bidragsgivare bl a lönebidrag, en schablonintäkt från Migrationsverket
utanför budget samt olika projektbidrag där intäkterna har kompenserat kostnaderna
för projekten. Även för Musikskolans del har flytten under ombyggnaden blivit
betydligt mer omfattande än i den planering som först gjordes.
Blandade faktorer som ej varit möjliga att påverka under året har lett till att övriga
verksamheter visar på ett överskott. I underskottet -1 459 kr för nämnden totalt finns
en återhållsamhet från verksamheterna och intäkter från externa bidragsgivare.

Framtid
Kommunen

satsar på att utveckla både befintliga och nya friskvårdsanläggningar i
kommunen. Detta ska ske med egna medel förstärkta med ansökta fondmedel.
Under 2017 fortsätter samverkan med Social sektor och Barn och Utbildning vad
gäller kultur i vården och kulturgaranti i skolan. Arbetsutskotten i barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden fortsätter med
regelbundna träffar för att lättare kunna se på uppkomna frågeställningar och komma
fram till gemensamma lösningar. Vidare sker satsningar på friluftslivet genom en
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planerad upprustning. För att öka servicen till medborgare och föreningar är
planerade satsningar på bidragsrevidering, samtal med föreningarna och enskilda
medborgare samt en översyn på det Kultur- och fritidspolitiska programmet viktigt.
Folkhälsoarbetet bland både unga, äldre och övriga medborgare är ett prioriterat
arbete för sektorn. Senior sport school med aktiviteter för seniorer och SKUTT-läger
för inaktiva barn är viktiga folkhälsosatsningar under 2017.
Älvkullen och den nystartade fritidsgården på Ringsöskolan är till för våra unga i
Höör. Det ingår i vårt integrationsarbete, förmedlande av gemensam värdegrund och
omsorg om barn och ungdomar. Fritidsgårdsverksamheterna kommer att utvecklas i
samarbete med ungdomarna. Satsningen Ung i Mittskåne syftar till att få igång
ungdomsdemokratin med ett Ungdomsråd i Höör. Musikprojektet Drop the Beat
kommer att genomföras i samarbete med Hörby och Eslövs kommun.
Biblioteket arbetar för ett ”Meröppet bibliotek” för att bättre kunna möta invånarnas
krav på tillgänglighet. Enligt den nya biblioteksplanen arbetar vi för att öka vår
uppsökande verksamhet och vår digitala verksamhet. Ett biblioteksråd skall inrättas
under 2017. Mångspråksarbetet utvecklas genom att vi startar verksamheten ”Låna
en svensk”.
Under 2017 kan Musikskolan utveckla sin verksamhet i de nya ombyggda och
renoverade lokalerna. Verksamheten kommer fortsätta sitt arbete med att bredda
utbudet samt jobba med integrationsfrågor och jämställdhet.
Höörs Bad och Sportcentrum ska aktivt arbeta mot att bli ett friskvårdscenter för så
väl unga som äldre besökare och brukare. Anläggningen vänder sig mot motionärer,
badande gäster, skolornas simundervisning och föreningarnas verksamhet.
Kommunen har tagit över simskoleverksamheten från Höörs Simsällskap, som gick i
konkurs hösten 2016. Verksamheten kännetecknas av rörelse och avkoppling där
besökarens trivsel står i fokus. Under året ska en ny modern och effektiv
filteranläggning installeras.

Nyckeltal
Nämnden saknar nyckeltal från kommunfullmäktige..
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KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kultur och fritidsnämnden
DRIFTSREDOVISNING
Bokslut

Budget

Avvikelse

2016

2016

2016

5 524

5 047

477

Personalkostnader

-20 051

-19 055

-996

Övriga kostnader

-28 865

-28 487

-378

Driftnetto

-43 392

-42 495

-897

943

1 136

193

-42 449

-41 359

-1 090

tkr
Intäkter

Avgår kapitalkostnader
Justerat driftnetto

Justerat driftsnetto analyseras uppdelat på nedanstående nivåer.

Sammanfattning

Kortfattad analys av icke påverkbara avvikelser på tre positioners verksamhet i enlighet med
månadsuppföljning.
Verksamhet
3001

1005

Avvikelse i tkr

Kommentar

-40 tkr

Kultur och fritidsadministrationen.
Kundförluster

+108

37§a ersättning för kostnader.

-78

Avser ökade lönekostnader.

+160

Nämndsverksamheten
Projektpengar som inte har nyttjats i år.

3002

-367

Stöd till fritidsföreningar
Balanseras mot överskottet på verksamhet 3402 (bidr till
skötsel av anläggning)

315

+196

320

Stöd till kulturföreningar, ett överskott då främsta orsaken är
färre inkomna ansökningar som har uppfyllt kraven.
Biblioteket

+57

Schablonersättning migrationsverket.

+ 50

Licenskostnader som i samband med byte av ekonomisystem
belastat 2015.
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Minskade lönekostnader främst pga sjukfrånvaro.
+ 50

Resterande överskott är minskade övriga
verksamhetskostnader under året.

330

-484

Musikskolan Främst beror underskottet på de flytt- och
hyreskostnader som uppstått under året i samband med
ombyggnaden av musikskolan. KFN har äskat -0,4 mnkr på
dessa kostnader som förhöjd hyra tidigt under 2016. Övrigt
underskott kan till stor del hänföras till minskad intäkt för
elevavgifter som fått konsekvenser av flytten under året.

3400

+70

Idrottsplatser
Överskottet beror på färre utbetalda bidrag utbetalda.

3401

-131

Idrottshallar - Minskad intäkt för tillfälliga lokalupplåtelser

3402

+404 tkr

Bidrag till skötsel av anläggning, balanseras mot verk 3002 stöd
till fritidsföreningar

3403

-312

ACTIC ersättning lägre än budgeterat pga färre medlemmar.
Övriga intäkter éntre och försäljning lägre än budgeterat.

-609 tkr

Personalkostnader för att hålla den service som är nödvändig.

-468

Schablonersättning från migrationsverket där verksamheten
haft kostnader för integration, ej förväntad

+86 tkr

Övriga verksamhetskostnader som påverkar resultater är bla
kundförluster samt utbildningskostnader.

3500

Fritidsverksamhet
+60
+140
+193

Schablonersättning migrationsverket som ej varit beräknat att
vi skulle få +143.
Projekt 1900 har utfallet dock varit -81 tkr. Resterande
överskott avser den övriga löpande verksamheten med lägre
löner då tjänst under sommaren ej kunnat tillsättas.
Vissa investeringar har ej genomförts och övriga genomförda
har aktiverats i årets slut dock har kapitalkostnaden varit
budgeterad på halvårsbasis därmed ett överskott.

Kortfattad analys av påverkbara avvikelser på tre positioners verksamhet i enlighet med
månadsuppföljning.
Verksamhet

Avvikelse i tkr

Kommentar

3400

+70

Idrottsplatser - En beställning som är gjord i slutet på året där
leverans ej kommit under 2016 som borde belasta resultatet
2016 .

Page 121 of 187

Sida

2 (3)

RESULTATANALYS BILAGA 2
Datum

2017-02-21
KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Freddy Friberg
Kultur och fritidschef
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden
Kommentarer till investeringsredovisningen
Projekt

Benämning

Analys av 2016 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de
som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför
projekten ej genomförts.

APTUS systemet,
utbyggnad

Projektet avslutat.

nr
9502
9504

Skateboardbana

En slutfaktura kom i mars månad på ca 67 tkr. Inga fler planerade
kostnader.
Delen som avser friidrottsarenan är avslutat. Det som återstår och där
arbetet pågår är byggnationen av projektedelen Parkour/utegym.

9505

9507

9512

Friidrott
Jeppavallen

Filterbyte badet
Meröppet
bibliotek

9532

Inredning
Musikskolan
Ipadplattor
bärbara datorer
Musikskolan
Trådlöst nätverk
Musiksko

9540

PA-anlägg Stora
sal Älvku

9530
9531

9553

95549555

Takkonstruktion
Berg gård

Toaletter frilufsliv
10/15 år

Kommunstyrelsen har beviljat en tidigareläggning av investeringsbudgeten
på 1 mkr från 2017 till 2016.
Förprojekteringskostnader avseende projektet för filterbyte badet med
budget under 2017. Projektet beräknas kosta 7 miljoner kr +/- 10% istället
för de beviljade 5 miljoner kr. Detta anmäls till KS med äskande om
utökning från KS investeringsreserv.
Projekt för ökad tillgänglighet av bibliotekets tjänster. Projektet har
försenats på grund av byte av bibliotekssystem. Beräknas vara igång under
2017 då systembytet ska vara färdigt.
Inredning av musikskolan pågår. Renoveringen av musikskolans lokaler
avslutas och arbetet med att flytta in till nyrenoverade lokaler sker under
dec/jan. Största delen av beställningarna kommer i början på 2017 då
leveranser och fakturor väntas.
Projektet är avslutat.
Pågående. Installerat och börjar användas början på 2017.
Upphandling under våren avbröts. Arbetet med projektet är igång och
kommer under 2017.
Takkonstruktion och Panelklädsel klar sedan tidigare. Under hösten 2016
färdigställdes handikapsanpassning av gången till hcp-toaletten. Projektet
är avslutat.
Projektet avser ombyggnad av toaletter vid badplatser och vandringsleder.
Lösa tunnor som måste bytas varannan vecka har ersatts med
slamtömningstoaletter längs Skåneleden. Toaletter på Sätofta och Gamla
Bo-badplatser(verksamhetsområden för kommunalt VA) väntar
fortfarande på en lösning. KFN har fått tillstånd för temporära
slamtömningstoaletter under badsäsong fram t.o.m. 2020. Medel behövs
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dock för ny rastplats, som ska färdigställas under 2017. En del av medlen
(10 år) äskas till kompletteringsbudgeten.
Nedan görs den verbala beskrivningen och äskat belopp i tkr för kompletteringsbudgeten 2016.
Projekt

Benämning

Belopp

Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

nr
200 000
9512

Meröppet
bibliotek

9540

Inredning
Musikskolan
Trådlöst
nätverk
Musiksko
PA-anlägg
Stora sal
Älvku

9555

Toaletter
friluftsliv 10 år

9530
9532

1 233 863
40 000
180 000
66 886
200 000

9505

Friidrott
Jeppavallen

Arbetet har inte kunnat påbörjas då ett byte av
bibliotekssystem tvunget att ske före. Därefter kan detta
projekt komma igång då det nya bibliotekssystemet är färdigt.
Beställningar gjorda. Betalning och leverans sker i början på
2017.
Arbetet är pågående och avslutas i början av året.
Upphandling under våren avbröts. Arbetet med projektet är
igång och kommer under 2017.
Medel kan behövas för ny rastplats längs Skåneleden, som ska
färdigställas under 2017.
Det som återstår på projektet fridrott jeppavallen och där
arbetet pågår är byggnationen av projektedelen
Parkour/utegym. Beräknad kostnad 550 tkr där 200 tkr
avseende denna delen kommer under 2017.
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Kultur- och fritidsnämnden
Jill Andersson, ordförande
Tom Ström, 1:e vice ordförande
Presentation till förtroendevaldas seminarium om mål,
resultat, omvärld och framtid. 2017-02-16
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Kommunfullmäktiges mål och
nämndens arbete
• God livsmiljö och bra boende för alla: Sektorns aktiviter ska
vända sig till breda målgrupper. Integration och delaktighet
ska vara ett ledord.
• Bland aktiviteterna kan nämnas kulturkvartersdag,
sommaropera och kulturnatt.
• Kostnadsfria sommaraktiviter för alla kommunens barn och
ungdomar.
• Föreläsningar på biblioteket
• Övertagande av simskola, när simklubben gick i konkurs.
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Kommunfullmäktiges mål och
nämndens arbete

• Tillgängliga och professionella: Gott bemötande.
Öppethållande och tillgänglighet i förhållande till önskemål,
behov och ekonomi.
• Badet, biblioteket, fritidsgårdarna och kontoret har ett
öppethållande som vi anser motsvarar behov och
önskemål. Eftersom vi har öppnat Ringsjöskolan så har i
princip öppethållandet för ungdomarna fördubblats.
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Kommunfullmäktiges mål och
nämndens arbete
• Innovativa och ansvarsfulla: Personalen ska få möjlighet till
adekvat kompetensutveckling. Dialogen mellan tjänstemän
och förtroendevalda ska öka.
• All personal och förtroendevalda fick en
kompetensutvecklingsdag med Sara Lund för att belysa
likabehandling och diskrimineringsfrågor.
• Alla verksamheter har utsedda kontaktpolitiker.
• Både presidiet och nämndens kontaktpolitiker har haft
flera möten och besök i alla verksamheter.
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Kommunfullmäktiges mål och
nämndens arbete
• Långsiktig hållbar ekonomi: Bidragssystemet och avtalen
med föreningarna ska ses över och effektiviseras. Miljö,
tillgänglighet och uthållighet ska ligga till grund för nya och
renoverade anläggningar.
• Skötselavtalen med fotbollsföreningarna har skrivits om.
• Markägaravtal har uppdaterats
• Avtal skrivs med studieförbunden enligt de nya
bidragsreglerna.
• Friidrottsanläggningen är ordentligt genomlyst vad gäller
miljö, tillgänglighet och uthållighet.
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Vad har hänt 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikskolan ombyggnad
Ny fritidsgård på Ringsjöskolan
Kompletterat och fräschat upp Skåneleden
Deltagit i det europeiska vandringseventet Eurando
Ny biblioteksplan har antagits
Räddat simundervisningen när simklubben gick i konkurs
Gratis sommaraktiviter för alla barn och ungdomar.
Samverkan med Nattvandrarna och föreningar med aktiviteten
Trygg Ungdom i Höör.
• Samverkat med föreningar och Tillsammans Höör vad gäller
integration
• Projekteringen av ny filteranläggning i badet är påbörjat
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Vad har hänt 2016

• Kommunen har blivit utsedd till årets Skåneledskommun
• Kommunen blev nummer fyra som Skånes
Ungdomskommun
• Sedan projektet Trygg Ungdom startade, så har
skadegörelsen minskat på kvällar och nätter
•

Verksamheterna håller sig inom tilldelade ramar, förutom
• Musikskolan fick flyttkostnader utanför ram
• Badet har som tidigare inte klarat tilldelad ram
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Vad har hänt 2016
• Samverkan med civilsamhället har fungerat jättebra
• Samverkan mellan BUN, SN och KFN utvecklas i rätt
riktning
• Samverkan mellan förtroendevalda och personal fungerar
utmärkt.
• Personalen uppvisar gott bemötande, har utmärkt
kompetens och stort engagemang
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Slutligen:

• Uppdatering av friidrottsarenan på
Jeppavallen – med lite bilder
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Från höjdhoppsdelen
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Från kastringen
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Certifiering !

Höörs friidrottsarena
Jeppavallen är en av
tre arenor i Sverige,
som har fått högsta
certifieringsgraden av
Internationella
friidrottsförbundet
IAAF 
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Framtiden

• Vad påverkar verksamheten på kortsikt:
• Badet får en nödvändig uppdatering med ny
filteranläggning. Det minskar kostnader och
personalinsatser och ger en bättre komfort och
miljöanpassning.
• Meröppet bibliotek under 2017 kommer att ge bättre
tillgänglighet och ökat öppethållande
• Våra vandringsleder kommer att uppgraderas och
skötseln förbättras
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Framtiden

• Vad som är viktigt att fokusera på för att ha en god
verksamhet 2020
• Kulturskolan
• Uppdatera våra anläggningar
• En vettig användning av Kvarnen / Magasinet
• Alla barn / ungdomar måste få en meningsfull fritid
• KFN:s verksamheter måste få chans att vidareutvecklas

Page 138 of 187

Personliga reflektioner av året
…
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/36

§ 4 Ekonomisk uppföljning januari 2017
Beslut
Presidiet beslutar
Ärendet utgår.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Freddy Friberg följer upp Kultur- och fritidsnämndens ekonomi för
innevarande budgetperiod.
Beslutsmotivering
Sektorschef, Freddy Friberg, konstaterar att ekonomisk uppföljning för januari år 2017 är
inte meningsfullt att behandla vid dagens sammanträde. Första ekonomiska uppföljningen
skall göras efter månandslutet av februari år 2017.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorsledningens
förslag. Ordförande finner bifall för sektorsledningens förslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

9506

Näridrottsplats

9554,
9555

Toaletter till friluftsliv
(komplettering efter nya miljökrav)

9505

Friidrott Jeppavallen

A001

A002

Budget
2 01 8

VEP 2 01 9 VEP 2 02 0 VEP 2 02 1 VEP 2 02 2

500

500

500

500

500

1 3 00

0

0

0

0

400

0

0

0

200

I nlösen av konstgräs på Jeppavallen

0

3 7 00

0

2 000

0

Upprustning utomhusanläggningar Snogeröds I P - Omklädningsbyggnad

7 00

500

500

500

500

3 00

0

0

0

0

3 00

0

0

0

0

500

0

0

0

0

A006

Beachhandbollsplan Älvkullen
Åtgärder redskap I drottshallen
(tillsammans med BUN)
Byte av belysningsstolpar enl.
besiktning
Digital plattform för kommunikation
med allmänheten - enligt ny
Biblioteksplan

50

0

0

0

0

A007

Lärarinstrument

250

0

0

0

0

A008

Upprustning friluftsområden

200

1 00

1 00

1 00

1 00

A009

Biblioteksbil/ buss

0

1 000

0

0

0

4 5 00

5 800

1 1 00

3 1 00

1 3 00

A003
A004
A005

Totalsumma
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XXX 2016/999

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

9506 Näridrottsplats
Nämnden har tidigare uttryckt intresse för att få ut näridrottsplatser i bostadsområdena; t.ex. Höör
Väster och Sätofta. En lagom anläggning kan beräknas kosta ca 500 tkr. Driftkostnaden (ca 80.000
kr/år) kan beräknas till vad en kommunal lekplats kostar och skötseln överlämnas med fördel till
samhällsbyggnadssektorn.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 4
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Förebyggande verksamhet för hälsa.
Dragplåster för att locka nya medborgare till kommunen. Investeringen betalar sig själv på ett
tioårsperspektiv
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Lättar på kommunens övriga
anläggningar och skapar en nöjdare och hälsosammare befolkning.

9554,9555 Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya
miljökrav) – Behövs tidigast 2022.
Kultur- och fritidsnämnden är beviljad 425.000 kr för sju nya slamtömningstoaletter 2016. Endast en
del av projektet kommer att slutföras 2016, då Gamla Bo och Sätofta badplats ligger inom
kommunalt verksamhetsområde med miljökrav på kommunalt VA. Nuvarande upplägg med
hyrtoaletter, pris 15 000 kr st/per år inklusive städning och tömning godkänns alltså inte. Nya
toaletter med anslutning till befintligt VA krävs. Total kostnad för två toaletter är ca 1300 tkr.
Överskottet från 2016 på 370 tkr begärs flyttas över till 2017 då det inte kommer att användas.
Merkostnad beräknas då till 930 tkr.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 2
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Investeringen kan vänta till 2022. Vi har fått
tillstånd från MoB t.o.m. 2021 att använda flyttbara toaletter under säsong april-sept.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Sämre kvalitet på badplatserna.
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9505 Friidrott Jeppavallen - Klar
Friidrottsanläggningen behöver kompletteras och underhållas. Exakt behov okänt just nu, men
beläggningen ska inspekteras och ev. kompletteras vart femte år.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 2 och 4

Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering:
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering:

A 001 Inlösen av konstgräs på Jeppavallen
Avtalet går ut 2018-12-31. Eftersom kommunen betalar driftskostnad i efterhand, så blir 2019 extra
dyrt i drift. Kommunen ska lösa in anläggningen för bokfört värde (uppskattat till 3,7 miljoner
kronor). Utbyte av konstgräs måste ske senast 2021 – egentligen bör det göras tidigare.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 2
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Kapitalförstöring och brytande av ingånget
avtal.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Sämre utbud av anläggningar.

A002 Upprustning utomhusanläggningar - Snogeröds IP –
Omklädningsbyggnad- Klar
Höörs kommuns utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser,
belysningsanläggningar mm) behöver en upprustning och modernisering, som ligger utanför det
normala underhållet. Detta är en process, som säkert löper under planeringsperioden.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 3
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering:
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering:
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A003 Beachhandbollsplan Älvkullen
Beachhandbollsplanen är väl utnyttjad, men den behöver rustas upp och förstärkas. Grusgropen är
inte försäkrad mot grusflykt. Ett glasfibernät behöver läggas i botten och ny grus fyllas på. Staket
och nät vid kortsidorna behöver förstärkas och förlängas.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla
Prioritering: 3
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Beachhandbollsplanen kan bli så dålig, så att
en nedläggning eller en helt ny anläggning måste konstrueras till ett högre pris.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Behovet är stort. Nödvändigt med
en utomhusaktivitet i skolområdet och vid fritidsgårdarna.

A004 Åtgärder redskap Idrottshallen (tillsammans med BUN) - Klar
Fasta redskap i idrottshallen behöver ersättas med funktionsdugliga och godkända ya. De
nuvarande är utslitna och tål inga ytterligare reparationer. Golvet behöver först åtgärdas (HFABS
ansvar) innan nya redskap kan anskaffas och sättas på plats. Denna investering är främst med tanke
på skolans verksamhet och behov. Samordning med BUN krävs.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 1
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Kostnaden blir mångfalt större om olycka
händer eller allt måste konstrueras från grunden. Eftersatt underhåll.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Skolan kan inte bedriva sin
undervisning enligt lagkrav. Föreningarnas verksamhet inskränks.
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Diarienummer

XXX 2016/999

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

A005 Byte av belysningsstolpar enl. besiktning
Vid tidigare besikting av belysningsstolpar på KFN:s anläggningar konstaterades vissa brister som
måste åtgärdas. Vissa stolpar är i ett sådant skick att de omedelbart ska tas ned och får sedan
ersättas när investeringsmedel finns.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 1 och 3
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Större kostnad om olycka sker.
Återinvestering måste vägas mot föreningarnas behov.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Vissa verksamheter kan inte
använda sina planer optimalt. Utarmning av landsbygden.

A006 Digital plattform för kommunikation med allmänheten - enligt
ny Biblioteksplan
Det digitala biblioteket blir en allt större del av bibliotekets verksamhet. För att det ska kunna
utvecklas och förbättras krävs en ny digital plattform (programvara). Plattformen möjliggör även en
interaktivitet mellan bibliotekspersonal och låntagare som redan efterfrågas.
Mål som investeringen ska stödja: Tillgängliga och professionella, Innovativa och ansvarsfulla
Prioritering: 2
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Kostnaden kan rymmas i en något utökad
driftsbudget.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Biblioteket fungerar inte optimalt
och får högre onödiga driftskostnader.
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KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

A007 Lärarinstrument
De flesta av Musikskolans lärare undervisar på sina privata instrument i tjänsten. Idag har bara
piano- respektive slagverkslärare haft förmånen att ha tjänsteinstrument. Vi borde kunna erbjuda
detta till samtliga.
Som arbetsgivare kan vi inte ålägga musiklärare att använda sina egna instrument i tjänsten
eftersom skattemyndigheten inte godkänner ett sådant avtal med motiveringen att "instrumentet
är för allmänt hållet".
De privata instrumenten är ofta mycket dyra och det kräver att lärarna har dyra försäkringar. Några
lärare har inte kunnat försäkra sitt instrument för det värde det har eftersom många instrument blir
mer värda ju äldre de blir vilket inte överensstämmer med försäkringsbolagens uträkningar.
Mål som investeringen ska stödja:
Tillgängliga och professionella: Vi kan med lärarinstrument undervisa på professionella instrument
som alltid finns tillgängliga och erbjuda eleverna undervisning på hög nivå.
Innovativa och ansvarsfulla: Lärarinstrument skulle göra kommunen till en mer attraktiv
arbetsgivare. En satsning som skulle märkas utåt då bla. Lärarförbundet och Kulturskolerådet
belyser frågan.
Prioritering: 4
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: En överenskommelse förhindrar ev.
rättsprocesser om en skada uppstår. I så fall behövs inte investeringen utan ett något högre
driftsbidrag.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Sämre arbetsklimat mellan
medarbetare och arbetsgivare. Arbetsmiljöfråga.

A008 Upprustning friluftsområden - Klar
Anordningar i strövområden och på badplatser, såsom grillar, anslagstavlor och personräknare, är i
dåligt skick/saknas helt och behöver ersättas med nya.
Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar ekonomi
Prioritering: 2, 3 och 4.
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering:
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering:
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KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

A009 Biblioteksbil
Biblioteksverksamheten utanför tätorten och besök till enskilda medborgare behöver utvärderas
och troligen förstärkas. Förutom sedvanliga biblioteksfilialer (med eller utan meröppet) kan en
mobil enhet förstärka tillgängligheten till biblioteksmedia för boende utanför Höörs tätort.
Bibliotekschefen och sektorschefen har fått i uppdrag att se över ett sådant alternativ, som
innefattar en mindre biblioteksbuss/bil.

Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga och professionella,
Innovativa och ansvarsfulla, Långsiktigt hållbar ekonomi

Beroende om nuvarande biblioteksfilialer ska finnas kvar eller ersättas av bokbilen så kan
driftskostnaden bli olika. Det som kan tillkomma är personal. Det som är medräknat nu är själva
investeringskostnaden för bussen. En noggrannare beräkning får tas fram i samband med att ett av
alternativen beslutas.
Prioritering: 4
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: En investering innebär lägre kostnader för
fasta biblioteksfilialer. Investeringen betalar sig på en 10-årsperiod.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Sämre service till medborgarna i
hela kommunen. Landsbygdssatsning; Hela Höör ska leva!

Ny- och Ombyggnationer i HFABs fastigheter
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, Sportcentrum
Med anledning av att investeringsbudgeten 2018-2022 ska lämnas in vill jag flagga för läget på Bad
och Sportcentrum. Problematiken kring, främst, en aggressiv badhusmiljö och sättet tidigare ägare
valt att bygga på och deras val av material gör att det är svårt att definiera tidpunkt när
investeringar behöver göras. Vi har även frågetecken kring beslut rörande Actic som får olika
konsekvenser för verksamheten.
Filterbytet är inte med här men där har vi en tidsplan och arbetet är igång. Det är också så att det är
svårt att planera för investeringar i den typ av anläggning vi har. Saker kan dyka upp och vara akuta.
Nedan finns en sammanställning av riskområden som behöver finnas med i framtida budget och
investeringar.
Nämnd Projektkod
Uppdaterad:

Benämning

Ans var

Verks amhet I nves terings belopp ( tkr)

KFN
KFN

xxx
yyy

20 1 61 1 22
Höörs Bad och Sportcentrum
Källaren
Klinkergolv i anläggningen

KFN
KFN

zzz
ööö

Vattenrutchbanor
Vaktmästeri

506
506

3403
3403

???
???

???
0

0
0

0
0

0
0

KFN

www

Golv i sporthallen

506

3403

HFAB

HFAB

0

0

0

0

0

0

0

0

506
506

3403
3403

20 1 8
???
HFAB

20 1 9
???
0

20 20
0
0

20 21
0
0

20 22
0
0

s umma
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B001 Källaren - HFAB
Täta läckage i bassänger. Eventuell stängning under viss tid.
Mål som ombyggnationen ska stödja:
Uppskattad investeringsutgift för HFAB:
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering: HFAB
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering:
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering:

B002 Klinkergolv i anläggningen - HFAB
Byta hela utskiktet och foga om. HFAB skjuter på detta från 2017 och framåt. Det skick som det är
idag finns en skaderisk för fukt eller mögelproblem.
Mål som ombyggnationen ska stödja: HFAB
Uppskattad investeringsutgift för HFAB:
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering: HFAB
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering:
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering:

B003 Vattenrutschbanor
Rostangrepp och slitna fogar. 5 månader – 5 år.
Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla, Långsiktigt hållbar
ekonomi
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 2 000 000 kr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering: 1, 3 och 4
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Kapitalinvesteringen i del av badet kan inte
nyttjas. Alternativ till nuvarande attraktioner måste utredas.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Badhuset blir rumphugget. En del
av attraktionskraften med badanläggningen förloras.
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KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

B004 Vaktmästeri
Nya kontor och personalförstärkning troligtvis årsskiftet 2018.
Mål som ombyggnationen ska stödja: Innovativa och professionella.
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 200 000 kr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering: 1
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Arbetsmiljön fortsätter vara skadlig för
medarbetare. Kan innebära framtida arbetsskada.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Alla medarbetare får inte likartade
goda arbetsförhållanden.

B005 Golv i idrottshallarna - HFAB
Slipning i Idrottshallen och golvbyte Sporthall. Om möjligt att investering sker under 2018-2019.
Skaderisk-fukt tränger ner.
Mål som ombyggnationen ska stödja: HFAB
Uppskattad investeringsutgift för HFAB:
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering: HFAB
Ekonomisk konsekvens av en utebliven investering: Både KFN och BUN har äskat investering
2018 för byte av icke användbar utrustning, som har skadats p.g.a. idrottshallens golv, som har
förskjutit befintliga hål för idrottsredskapen.
Verksamhetsmässig konsekvens av en utebliven investering: Skolan kan inte bedriva sin
lagstyrda undervisning och föreningarna får avstå vissa aktiviteter.
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Kompisdag på Ringsjöortens Lantliga RF
Vi ansöker om medel för att kunna anordna en kompisdag i vår förening. Kompisdagen ska vara
öppen för alla våra ridande elever, nya som gamla, men även för övriga barn och ungdomar i
kommunen. Kanske finns det nyfikna ungdomar som vill komma ut och bara träffa personalen och
våra ridande elever, träffa nya människor och andas häst. Vi vill att nya och gamla medlemmar ska få
möjlighet att lära känna varandra bättre, så att de känner att de har kompisar när de kommer till
stallet.
Evenemanget kommer att hålla på mellan 10.00 och 15.00, tisdagen den 1 augusti 2017.
För de yngre barnen har vi lekar och ståhej, medan de äldre ungdomarna får en chans att sitta med
på föreläsningar om mobbning, vikten av att idrotta, självkänsla och kamratskap. Vi äter grillad lunch
tillsammans. Efter lunchen blir det hinderbana med fokus på samarbete, sedan blir det femkamp och
möjlighet till ridning.
Vi önskar stöd av Höör kommun för att genomföra detta evenemang och söker därför medel på
20 000 kronor. Vi räknar med att kunna ta emot ca 80 barn och ungdomar.

Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening
Postadress:
Box 187
243 23 Höör
Tel: 0413-249 81

Besöksadress:
Fädriftsvägen 218, Säbytorp
243 94 Höör
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Mejl: info@ringsjoorten.com
Webb: www.ringsjoorten.com
Organisationsnummer: 842000-4379
Swish: 123-299 21 62
Bankgiro: 696-3482
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/10

§7

Ringsjöortens ryttarförening ansökan
gällande anordnandet av Kompisdag

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja medel till Ringsjöortens ryttarförening för anordnandet av kompisdag, och
2. Medlet ska beviljas som ett förslustbidrag, samt
3. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Ringsjöortens ryttarförening ansöker om medel för att kunna anordna en kompisdag.
Kompisdagen ska vara öppen för alla ridande elever i föreningen, nya som gamla, men
även för övriga barn och ungdomar i kommunen. Kanske finns det nyfikna ungdomar som
vill komma ut och bara träffa personalen och våra ridande elever, träffa nya människor
och andas häst. Ringsjöortens ryttarförening vill att nya och gamla medlemmar ska få
möjlighet att lära känna varandra bättre, så att de känner att de har kompisar när de
kommer till stallet.
Evenemanget ska pågå mellan klockan 10.00-15.00, tisdagen den 1 augusti år 2017.
Ringsjöortens ryttarförening räknar med att kunna ta emot cirka 80 barn och ungdomar
under den aktuella dagen.
För de yngre barnen har Ringsjöortens ryttarförening planerat lekar och ståhej, medan de
äldre ungdomarna får en chans att sitta med på föreläsningar om mobbning, vikten av att
idrotta, självkänsla och kamratskap. Grillad lunch serveras. Efter lunchen är det
inplanerat det hinderbana med fokus på samarbete, sedan blir det femkamp och möjlighet
till ridning.
Ringsjöortens ryttarförening önskar ekonomiskt stöd av Höörs kommun och söker därför
medel om 20.000 kronor.
Presidiets ledamöter diskuterar vikten av att alla ansökningar bedöms likvärdigt.
Beslutsmotivering
Ekonomisk medel skall tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att
föreningen uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid
anordnandet av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av
arrangemanget uppbär föreningen inget bidrag.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiets ledamöter om presidiet kan besluta i enlighet med
Justerande

Utdragsbestyrkande
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sektorsledningens förslag. Ordförande finner att presidiet bifallit sektorsledningens
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Kompisdag på Ringsjöortens Lantliga RF.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Kultur- och fritidsnämnden

Äskande kultur i vården 2017
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens administration äskar om 28 800 kr för att kunna köpa in
professionell kultur till kommunens särskilda boenden: Kungshällan, Åtorp, Björken samt
Kungshällan. Till varje boende föreslås dels att köpa in föreställningen Den svenska
visskatten med tre besök av musikerparet Erland Schönberg och Ulrika Gudmunsson och
dels en konsert med Mare Balticum. Samtliga föreställningar är subventionerade av
Musik i syd och kostar 1800 kr/st.
Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger har under tjugo års
tid besökt äldre- och demensboende i de flesta kommuner inom Region Skåne, däribland
Höör. Visprogrammen de använder i sin verksamhet är noga utprovade för att stimulera
och attrahera musikminnet hos de boende. De jobbar med återkommande besök för att få
kontinuitet och igenkännande, till exempel genom att efterlysa önskesånger till nästa
speltillfälle.
Musik i Syds Ensemble Mare Balticum, står för specialkompetens inom verksamhetsområdet tidig musik (fram till och med 1600-talet). Här finns stor erfarenhet av att
presentera en unik form av dels renodlade konsertevenemang och dels historiskpedagogiska konsertprogram där man levandegör historia med musik – även inom
vården. Ensemblen består av sex musiker som spelar på tidiga instrument såsom luta,
skalmeja, viola da gamba mm. Det är en mäktig upplevelse att få möta denna ensemble
och det är en typ av musik som man har svårt för att komma i kontakt med om man bor
på äldreboende.

Ovanstående upplägg är väl förankrat på boendena och i kommunens kultur i vårdengrupp.

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
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Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Budget
Den svenska visskatten 1800 kr x 3 gånger på fyra boenden= 21 600 kr
Mare Balticum 1800 kr x 4 = 72 00 kr
________________________________________
Totalt 28 800 kr

Förslag till beslutsmotivering
Klicka här för att ange text.

Hilda Knafve
Kulturstrateg/Arbetsledare
0413-28158
hilda.knafve@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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Dnr KFN 2017/39

§ 16 Äskande Kultur i vården-aktiviteter år
2017
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja äskat medel för genomförandet av Kultur i vården under år 2017, och
2. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Hilda Knafve förklarar att det finns ett etablerat samarbete mellan Kultur- och
fritidssektorn och Social sektor benämnt Kultur i vården. Kultur i vården har inga
ekonomiska medel och därav söker etablissemanget medel för att genomföra satsningen.
Hilda Knafve klargör att det finns en möjlighet att söka bidrag för Kultur i vården från
Region Skåne. Hilda Knafve informerar om att de prisuppgifter som finns nedan är
subventionerade från Region Skåne.
Kultur- och fritidsnämndens administration äskar om 28 800 kr för att kunna köpa in
professionell kultur till kommunens särskilda boenden: Kungshällan, Åtorp, Björken samt
Kungshällan. Till varje boende föreslås dels att köpa in föreställningen Den svenska
visskatten med tre besök av musikerparet Erland Schönberg och Ulrika Gudmunsson och
dels en konsert med Mare Balticum. Samtliga föreställningar är subventionerade av Musik
i syd och kostar 1800 kr/st.
Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger har under tjugo års
tid besökt äldre- och demensboende i de flesta kommuner inom Region Skåne, däribland
Höör. Visprogrammen de använder i sin verksamhet är noga utprovade för att stimulera
och attrahera musikminnet hos de boende. De jobbar med återkommande besök för att få
kontinuitet och igenkännande, till exempel genom att efterlysa önskesånger till nästa
speltillfälle.
Musik i Syds Ensemble Mare Balticum, står för specialkompetens inom verksamhetsområdet tidig musik (fram till och med 1600-talet). Här finns stor erfarenhet av att
presentera en unik form av dels renodlade konsertevenemang och dels historiskpedagogiska konsertprogram där man levandegör historia med musik – även inom
vården. Ensemblen består av sex musiker som spelar på tidiga instrument såsom luta,
skalmeja, viola da gamba mm. Det är en mäktig upplevelse att få möta denna ensemble
och det är en typ av musik som man har svårt för att komma i kontakt med om man bor på
äldreboende.
Ovanstående upplägg är väl förankrat på boendena och i kommunens Kultur i vårdengrupp förklarar Hilda Knafve.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Budget
Den svenska visskatten 1800 kr x 3 gånger på fyra boenden= 21 600 kr
Mare Balticum 1800 kr x 4 = 72 00 kr
________________________________________
Totalt 28 800 kr
Beslutsordning
Ordförande konstasterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorsledningens
förslag och finner bifall.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Regler och förhållningssätt för
Walk of fame på Nya Torg i Höörs kommun.
Syfte
Walk of fame i Höör finns till för att lyfta fram, hylla och uppmärksamma
viktiga personer, som betytt/betyder mycket för kommunens utveckling.
Walk of fame är också en viktig del i marknadsföringen av kommunen.

Höörs Försköningsförening
Befintliga plattor på torgets mittgång användes. Försköningsföreningen bekostar
blästringen av namn och ersätter även förstörd platta.

Höörs Kommun
Höörs kommun ansvarar för förvaltningen, monteringen och skötseln av Walk
of Fame-plattorna
Kommunen ansvarar också för att den dokumentation som finns om personerna
finns tillgänglig för allmänheten såväl vid kommunens
turistinformation, på biblioteken som på kommunens hemsida.

Kommitte
Tre representanter från Höörs Försköningsförening och två från Höörs kommun
bildar den kommitté som utser de personer som får möjlighet att förgylla Nya
Torg med sitt namn.
Allmänheten har fortlöpande möjlighet att lämna förslag på lämpliga kandidater
till såväl Försköningsföreningen som till kommunen.

Kriterier för att tilldelas en platta
Det står kommittén fritt att efter kompetens utse vem som ska föräras en platta i
Höörs Walk of Fame. Kommitténs beslut kan inte överklagas, dock finns
följande kriterier att följa:
Utsedd person ska ha eller ha haft anknytning till Höörs kommun på något sätt
och tillfört kommunen bestående mervärden.

Tillkännagivande och invigning
På nationaldagen den 6 juni tillkännages namnet på den person som tilldelats en
platta i Höörs Walk of Fame.
På kulturnatten samma år inviges själva plattan med en liten ceremoni, gärna
med aktuell person på plats.
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Avtal

Överenskommelse om Walk of fame på Nya torg, i
Höörs kommun
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Höörs kommun, org. nr. 212000-1116
Box 53, 243 21 Höör
Kontaktperson: Förnamn Efternamn, telefonnummer, e-postadress
Höörs försköningsförening, org. nr. 000000-0000
Adress, Postadress
Kontaktperson: Förnamn Efternamn, telefonnummer, e-postadress
Syfte
Walk of fame i Höör finns till för att lyfta fram, hylla och uppmärksamma viktiga personer, som
betytt/betyder mycket för kommunens utveckling.
Walk of fame är också en viktig del i marknadsföringen av kommunen.
Höörs Försköningsförening
Höörs Försköningsförening bekostar blästringen av namn på plattor i torgets mittgång. Blästringen
sker på plats.
Höörs Kommun
Höörs kommun ansvarar för förvaltningen och skötseln av Walk of Fame-plattorna
Kommunen ansvarar också för att den dokumentation som finns om personerna finns tillgänglig för
allmänheten såväl vid kommunens turistinformation, på biblioteken som på kommunens hemsida.
Kommitté
Tre representanter från Höörs Försköningsförening och två representanter från Höörs kommun bildar
den kommitté som utser de personer som får möjlighet att förgylla Nya Torg med sitt namn.
Allmänheten har fortlöpande möjlighet att lämna förslag på lämpliga kandidater till såväl
Försköningsföreningen som till kommunen.
Kriterier för att tilldelas en platta
Det står kommittén fritt att efter kompetens utse vem som ska föräras en platta i Höörs Walk of
Fame. Kommitténs beslut kan inte överklagas, dock finns följande kriterier att följa:
Utsedd person ska ha eller ha haft anknytning till Höörs kommun på något sätt och tillfört kommunen
bestående mervärden.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Föreningsgatan 11 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Tillkännagivande och invigning
På Nationaldagen den 6 juni tillkännages namnet på den person som tilldelats en platta i Höörs Walk
of Fame.
På kulturnatten samma år invigs själva plattan med en liten ceremoni, gärna med aktuell person på
plats.

För Höörs kommun

För Höörs försköningsförening

Ort och datum

Ort och datum

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2016/29

§ 18 Avtal, regler och förhållningssätt för Walk
of Fame
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja Kultur- och fritidssektorns avtalsförslag, och
2. Bevilja reglementet avseende Walk of Fame.

Ärendebeskrivning
Höörs försköningsförening föreslog till Kommunstyrelsen i en skrivelse daterad 2016-0118 att Höörs tätort skall anlägga en Walk om Fame på trottoaren på Nya Torg.
Trottoaren ska förslagsvis prydas namnplattor i mässing med kända Höörsbors namn.
Kommunstyrelsen överlämnade ärendet för fortsatt handläggning till Kultur- och
fritidssektorn. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2016-03-22 innebärande
att Höörs Försköningsförening fick i uppdrag att utveckla sitt förslag, i samarbete med
Kultur- och fritidssektorn upprätta ett reglemente som klargör ansvarsfördelningen för
Walk of Fame och att nämnden ställde sig positiv till förslaget.
Höörs försköningsförening har inkommit med förslag på regler och förhållningssätt för
Walk of Fame. Förslaget klargör syftet, ansvarsfördelningen mellan Höörs
Försköningsförening och Höörs kommun, kommitté och kriterier för att tilldelas en platta.
Förslaget från Höörs Försköningsförening innehåller också regler om tillkännagivning och
invigning.
Kultur- och fritidssektorn har upprättat ett avtalsförslag avseende Walk of Fame.
Presidiet diskuterar konceptet Walk of Fame och konstaterar att Walk of Fame inte
bidragsberättigande varken i uppstartsstadiet eller i det fortskidande etableringen.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall för sektorsledningens förlag.

Beslutsunderlag
1. Regler och förhållningssätt för walk of fame.doc
2. Förslag till avtal.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/60

§ 21 Toalett vid Sjöhusens parkering Dagstorp
Beslut
Presidiet beslutar
Överlämna ärendet till Kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om ärendet. Räddningstjänsten ringde upp Hilda Knafve den
2017-02-06 för att informera om att toaletten på Sjöhusens parkering hade brunnit.
Hilda Knafve klargör att händelsen är polisanmäld och har fått ärendenummer
5000k140828-17.
Hilda Knafve förklarar att avspärrning och säkring av tankhål görs av VA-gruppen den
2017-02-06.
Freddy Friberg visar bilder på den eldhärjade toaletten.
Hilda Knafve informerar om att en ny toalett-byggsats kostar 79.000 kronor.
Presidiet diskuterar branden och frågan om återuppbyggnad eller ej uppkom.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2016/149

§ 22 Ansökan om bidrag inför Sommaroperans
20-års jubileum 2017
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Bevilja ett bidrag om 20.000 kronor till Sommaroperan med anledning av 20-års
jubileumet, och
2. Medlet skall beviljas som ett förslustbidrag, samt
3. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om att Höörs Sommaropera har inkommit med en ansökan om
ekonomiskt bidrag med anledning av operans 20-års jubileum år 2017.
Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som verkat i 20 år och sett hundratals barn
och ungdomar utveckla sin musikaliska förmåga och sin förmåga tillsammans arbeta för
att genomföra ett stort verk.
Vanligtvis har Sommaroperan skrivit egna verk och detta har kunnat ske till rimliga
kostnader då projektet haft tillgång till ideella krafter. Både kompositör som librettist har
verkat ideellt – båda som dessutom tagit på sig uppgifter som musikalisk ledning, regi,
projektledning m.m. Då numera endast librettisten finns kvar av detta skapande par
nödgas man nu i högre grad än tidigare köpa in tjänster. Anordnadet kostar, trots
omfattande ideella insatser, och Sommaroperan ansöker därför om ett bidrag på 60.000
kronor för jubileumsfirandet.

Beslutsmotivering
Kultur- och fritidsnämnden har inte ekonomiska medel att utbetala hela det efterfrågade
beloppet. Föreningen uppbär vanligtvis ett bidrag om 10.000 kronor men med anledning
av jubileumet dubblerar Kultur- och fritidsnämnden bidraget.
Ekonomisk medel tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att föreningen
uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid anordnandet
av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av arrangemanget uppbär
föreningen inget bidrag.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar ansökningen och konstaterar att det efterfrågade bidraget
är stort och enas om ett gemensamt förslag till beslut.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att presidiet enats om ett gemensamt förslag till beslut
innebärande att ett medel som 20.000 kronor tillstyrks till Sommaroperans jubileum.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag inför Sommaroperans 20-års jubileum 2017.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/48

§ 24 Integrationsfrågor
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om aktuella integrationsfrågor som aktualiserats
under innevarande period.
Freddy Friberg förklarar att det finns inget nytt tillkommet gällande integrationsfrågor men
att integration gäller alla medborgare i Höörs kommun.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner bifall för sektorsledningen förslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2015/368

§ 37 Projekt Jeppavallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Projektbudgeten förstärks med 2 100 000 kr genom anslag från Kommunstyrelsens
investeringsreserv 2016 (verksamhetsplanen på 1 000 000 kr ligger kvar för 2017) och
både friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad färdigställs enligt nuvarande tidplan
eller endast med smärre försening.
2. Kapitalkostnader för ovanstående ryms inte i befintlig driftsram för kultur- och
fritidsnämnden och uppgår år 1 till 140 000 kr. Beloppet hanteras i budgetprocessen för år
2017 och VEP 2018 till 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Omedelbar justering
Paragrafen ska justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Projektet har pågått sedan 2014 och bygger på att kommunen tillsammans med Höörs IS
(HIS) finansierar en nödvändig uppgradering av idrottsplatsen Jeppavallen innefattande
tre huvuddelar – friidrottsanläggning med nationell standard, nya tillgänglighetsanpassad
omklädningsbyggnad samt utegym/parkouranläggning. Kommunens investering är
4 000 000 kr år 2015/2016 samt möjlighet till ytterligare 1 000 000 kr enligt
verksamhetsplanen år 2017. Resterande kostnader skulle Höörs IS finansiera via bidrag.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att beslutspunkten ska justeras omedelbart.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott och ett förslag om omedelbar justering från Stefan Lissmark (S).
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslagen bifalles och konstaterar att
kommunstyrelsen bifallit förslagen.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 61
2. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef Freddy Friberg, 2016-02-22
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/141

§ 123 Ansökan om att tidigarelägga
utbetalning av investering
”Friidrottsarena Jeppavallen”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt 9505 Friidrott Jeppavallen tillåts ha en
negativ avvikelse upptill 1 000 000 kronor år 2016 och 1 000 000 kronor stryks i
kompletteringsbudgeten för 2017 för samma projekt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 37 följande:
1. Projektbudgeten förstärks med 2 100 000 kr genom anslag från Kommunstyrelsens
investeringsreserv 2016 (verksamhetsplanen på 1 000 000 kr ligger kvar för 2017) och
både friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad färdigställs enligt nuvarande tidplan
eller endast med smärre försening.
2. Kapitalkostnader för ovanstående ryms inte i befintlig driftsram för kultur- och
fritidsnämnden och uppgår år 1 till 240 000 kr. Beloppet hanteras i budgetprocessen för år
2017 och VEP 2018 till 2019.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-08-16, § 136 att hos kommunstyrelsen begära
att den beviljade investeringen som är avsatt för år 2017 skall utbetalas under år 2016.
Ekonomichefens ställningstagande:
Ekonomikontoret anser att ovanstående begäran ur ett finansiellt perspektiv kan beviljas
under verksamhetsåret 2016. Det skulle fördyra projektet genom att avbryta arbetet under
hösten och återuppta det våren 2017 ur likviditetshänsyn.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-10-10 (2016-10-10 KS §191).doc
2. Remissvar Friidrottsarena - Jeppavallen.docx
3. Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16 (2016-08-16 KFN §21).doc (Dnr KFN 2015/156)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2015/156

§ 25 Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Informationen, om ”Friidrottsarena på Jeppavallen”, läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om friidrottsarenan, Jeppavallen.
Freddy Friberg klargör att det har skapats en projektkommitté som syftar till att arbeta
med invigningen av Jeppavallen. Enligt nytt förslag ska invigningen ske den 2017-06-04.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorns förslag.
Ordförande konstaterar bifall för sektorsledningens beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
2. Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/49

§ 3 Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, i Höörs
kommun
Beslut
Presidiet beslutar
Uppdra till sektorsledningen att publicera information om mötet den 2017-03-01 på
kommunens sociala medier.
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Jill Andersson (S), informerade vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2017-01-17 om att medlemmarna i presidiet har påbörjat uppstart av förening som skall
arbeta med Bevarandet av Kvarnen i Höörs kommun.
Jill Andersson (S) och Tom Ström (M) redogör för hur ärendet fortskridit.
Tom Ström (M) har utarbetet en annons som skall publiceras i lokaltidningen och i övrigt
skall presidiet försöka sprida informationen om mötet genom Facebook.
Jill Andersson (S) skall upprätta en dagordning för mötet den 2017-03-01.

Överläggning
Sektorsledningen och presidiet diskuterar om det finns möjlighet att publicera nyheten om
mötet på Höörs kommuns hemsida och Facebook-sida.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen med ett
tillägg från presidiet, innebärande att uppdra till sektorsledningen att informera om mötet
via kommunens sociala medier.
Ordförande frågar presidiet om ledamöterna kan enas om att besluta i enlighet med
sektorsledningens förslag inklusive presidiets tillägg. Ordförande finner bifall för förslaget.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/176

§ 12 Informationspunkt: Skolmuseet och dess
fortsatta användningsområde
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om skolmuseet och dess fortsatta användningsområde med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs museiförening har vid möte med Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-01-17
meddelat att föreningen inte kommer att fortsätta med verksamheten i skolmuseet.
En plan för skolmuseets användning och innehåll behöver utarbetas. Sektorsledningen
har funderat på nya användningsområden och exempelvis kan lokalerna användas till:
1. Fortsatt skolmuseum som skolor kan använda
Intresseförfrågan är skickad till skolan och Hilda Knafve funderarar på om någon annan
förening kanske kan ha intresse av utställningslokalen. Frågan ska tas upp på
föreningsmöte den 2017-02-09 förklarar Hilda Knafve.
2. Ett Höörsmuseum i hela lokalen
Ï samarbete med kommunens lokala föreningar exempelvis Skånes hembygdsförbund
m.fl. Hilda Knafve förklarar att det kanske är möjligt att söka externa pengar för ett projekt
av denna art. Öppethållande måste lösas poängterar Hilda Knafve.
3. Kreativ verkstad
Liknade med vad presidiet såg när de var på studiebesök på fritidsgården i Halmstad.
Tillgång till verkstaden skulle lösas med avtal och tagg förklarar Hilda Knafve.
4. Musikskola/bibliotek
Hilda Knafve förklarar att hon kommer att diskutera detta förslag med berörda.
Hilda Knafve informerar presidiet om att kommunarkivarien vill flytta eller avyttra föremål
från Ringsjöskolans källare då det är olämpligt att blanda trä och papper. Museiföreningen
är kallad till ett möte med anledning av detta.
Presidiet diskuterar olika lösningar men är eniga om att det är viktigt att lokalerna
används.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/45

§ 26 Meddelanden
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Meddelanden enligt punkterna 1-10 läggs med godkännande till handlingarna,

Ärendebeskrivning
1. Nyttjanderättshavarna av Kulturhuset Anders vill förhandla om villkoren i
sitt nyttjanderättsavtal med Höörs kommun. När nyttjanderättsavtal ingicks övertogs
lokalerna i befintligt skick och enligt avtal har nyttjanderättshavarna åtagit sig att stå
för allt underhåll/reparationer på insidan av fastigheten. Höörs kommun står för
utvändiga reparationer/underhåll. Verksamheten har förändrats sedan
nyttjanderättsavtalet upprättades år 2007. Förhandling pågår och nytt avtalsförslag skall
slutligen presenteras för Kommunstyrelsen.
2. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 141, Förslag på fördelning av resurser inkl.
schablonersättning med anledning av flyktingssituationen för år 2017, KFN 2016/199.
3. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 200, Förslag på fördelning av tillfälligt stöd
till kommuner med anledning av flyktingsituationen för år 2016, KFN 2016/200.
4. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-01-12, Hyrtoaletter på badplatserna i
Sätofta och Bosjökloster 2017, KFN 2017/8.
5. MBL-förhandling enligt § 11 förändring av tjänst, KFN 2017/9.
6. Anteckningar från 2016-12-01 avseende samverkan mellan Barn-och
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden, KFN 2016/42.
7. Skötselavtal med föreningar 2017, Undertecknat avtal Maglasäte IF, KFN 2016/188.
8. Ansökan om bistånd - Finland 100 år, KFN 2017/1.
9. Beslut i Kommunfullmäktige, 2016-12-21, § 157, Entréavgifter Höörs Bad och
Sportcenter, KFN 2016/183.
10. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-12-13, § 181, Kvartersnamn Sjunnerup,
verksamhetsområde Nord södra delen samt för Ekeröd 6:4, KFN 2016/187.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/44

§ 27 Anmälningar
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Nedan anmälda punkter läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Skånes Mitt - utveckling av Mittelen-dagen? Höörs Försköningsförening och Skånska
akademin vill utveckla Mittelendagen. Kultur- och fritidssektorn sammanträdde
med berörda parter 2016-12-20. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som ska
utveckla dagen. Sektorchefen ska utarbeta en överenskommelse avseende
arrangemanget. Vidare undrar Skånska akademin om kommunen kan ta hand om
akademiens bibliotek. Kultur- och fritidssektorn har lovat föreningen att undersöka möjlig
förvaring, KFN 2016/169.
2. Gemensamt presidiemöte mellan KFN, SN och BUN 2017-02-14 kl. 09:00-12:00,
Mejerigatan 6.
3. Skånes Hembygdsförbund arrangerar en busstur för medlemsföreningar, tjänstemän
och politiker i maj. Syftet med turen är att titta på utvecklingsmöjligheter och planfrågor.
4. Ansökan om bidrag för Skapande skola till Statens kulturråd är inskickad- 600.000
kronor sökes.
5. Avtal med Mobil Kusttoalett AB för 2017 avseende tömning av toaletter på badplatser
och i friluftsområden. Uthyraren vill se två toaletter (en handikappanpassad och en vanlig)
på Gamla Bo och Sätofta badplats denna säsong. Detta eftersom tankarna på
handikapptoaletterna är små. Merkostnad 18 000 kr jmfr med 2016. 2016 blev
kostnaderna lite lägre än beräknat pga dåligt väder.
2017 – uppskattad kostnad latrintömning 81 900 kr:

Slamtömning 4 utedass/5 tömningar/700 kr per tömning: 14 000 kr
Tjörnarp tömning latrintunnor 2 000 kr/tömning x 8 gånger = 16 000 kr
Gamla Bo badplats = 24 000 kr
Hyrtoalett Sätofta badplats= 24 000 kr
Slamtömning tre tankar i Frostavallen 1300 kr/st = 3900 kr
_____
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Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2016/14

§ 29 Postlista - sammanfattning december
2016
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Postlista för perioden 2016-12-01 -- 2016-12-31 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från december månad år 2016 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2016-12-01 -- 31.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/6

§ 30 Postlista - sammanfattning 2017-01-01 -2017-01-26
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-01-01 -- 26.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/11

§ 11 Avtal om kartbidrag
Beslut
Presidiet beslutar
1. Tillstyrka upprättat avtalsförslag
2. Överlåter till ordförande, Jill Andersson (S), att underteckna avtalet, och
3. Ärendet anmäls som ett delegeringsbeslut till Kultur- och fritidsnämndes sammanträde
2017-02-28.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till nytt avtal med Ringsjö OK om kartbidrag föreligger. Föreningen har godkänt
förslaget.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner att presidiet beslutat i enlighet med
sektorsledningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Avtal om kartbidrag, Ringsjö OK.docx
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2015/68

§ 32 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 om eventuella tillbud eller risker och
personalläget gällande Kultur- och fritidssektorn.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner att presidiet bifallit sektorsledningen förslag.
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/63

§ 33 Övriga frågor
Beslut
Presidiet beslutar
Chef för Höörs bad och sportcenter, Johan Enbom, skall inbjudas till nämndens
sammanträde 2017-02-28 för klargöra hur bedrivandet av simskolan fortskridit.
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Jill Andersson (S) anmäler ärendet Konkurs av Höörs simsällskap och kommunens
övertagande samt bedrivande av simskolan, KFN 2016/158. Simskolan diskuteras.
Ärenden som anmälts under tidigare sammanträde som är under sektorns behandling:
1. Nya reglementen för bidrag skall utarbetas under år 2017.
Yrkanden
Ordförande, Jill Andersson (S), föreslår att chef för Höörs bad och sportcenter, Johan
Enbom, skall inbjudas till nämndens sammanträde 2017-02-28.
_____
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