
KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 1 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Plats och tid Mejerigatan 6
Onsdagen den 29 mars 2017 kl 12:00–16:30
Vid sammanträdets början kommer det erbjudas vegetariska 
baguetter.  

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
Helen Hellström, chef för fritidsenheter
Maida Becirovic, ekonom
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg 
Daniella Swenson, Nämndsekreterare

Jill Andersson (S)
Ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop
sekreteraren

2 Val av justerare samt bestämmande av tidpunkt för 
justering av protokoll
Ordförande
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KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 2 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Tid Dnr

3 Godkännande av föredragningslistan samt extra ärenden
Ordföranden

4 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes protokoll från 
sammanträdet 2017-02-28
ordförande

KFN 2017/19

5 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes presidiums protokoll 
från sammanträdet 2017-03-14
ordförande

KFN 2017/20

6 Informationspunkt: Actic
Chef för Höörs Bad och Sportcenter Johan Enbom

Kl. 12:00 KFN 2016/198

7 Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan
Helen Hellström och Freddy friberg

Kl. 12:30 KFN 2017/90

8 Sommarlovsaktiviteter 2017
Helen Hellström

Kl. 12:45 KFN 2017/87

9 Ekonomisk uppföljning för februari 2017
Freddy Friberg och ekonom Maida Becirovic

Kl. 13:00 KFN 2017/36

10 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022
Freddy Friberg och ekonom Maida Becirovic

Kl. 13:15 KFN 2016/181

11 LONA-ansökan (Lokala naturvårdssatsningar) 2017
Hilda Knafve

KFN 2016/126

12 Ansökan om bidrag till allsångskvällar 2017
Hilda Knafve och Freddy Friberg

KFN 2017/76

13 Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/77

14 Arkivansvarig och arkivombud
Freddy Friberg

KFN 2017/41

15 Walk of Fame
Hilda Knafve

KFN 2016/29

16 Informationspunkt: Friidrottsarena på Jeppavallen
Freddy Friberg

KFN 2015/156
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KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 3 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Tid Dnr

17 Integrationsfrågor
Freddy Friberg

KFN 2017/48

18 Information
Freddy Friberg

KFN 2017/43

19 Meddelanden
Freddy Friberg

KFN 2017/45

20 Anmälan av delegeringsbeslut mars 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/42

21 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/6

22 Rapport från kontaktpolitiker
utsedda kontaktpolitiker

KFN 2016/157

23 Rapport angående tillbud och risker och personalläget
 Freddy Friberg

KFN 2015/68

24 Övriga frågor KFN 2017/63
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 4 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

1 Upprop

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

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 5 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

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

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

2. Justering sker på kommunkansli tisdagen den 2017-04-04, kl. 08:30.

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

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 6 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Dagens föredragningslista med tillkomna ärenden godkännes, och

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

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

Extra ärenden anmäls:

 

 

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 7 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/19

4 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
protokoll från sammanträdet 2017-02-28

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes sammanträde 2017-02-28 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-02-28 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-02-28
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §35).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 8 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/20

5 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
presidiums protokoll från sammanträdet 
2017-03-14

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga protokoll från presidiets sammanträde 2017-03-14 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-03-14.
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 9 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/198

6 Informationspunkt: Actic

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Om nytt avtal inte träffas med Actic skall lokalen brukas som föreningslokal tillsvidare, 
och

2. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett nytt förslag till 
lokalens framtida användningsområde.

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, föredrar ärendet tillsammans med 
sektorschef Freddy Friberg.

 

Beslutsunderlag
1. Illustration Actic Höörs Bad och Sportcenter.rvt.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §36).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 10 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/90

7 Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Tillstyrka fortsatt fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan.

Ärendebeskrivning
Chef för fritidsverksamheten, Helen Hellström, har upprättat en skrivelse med syfte att få 
till stånd ett politiskt beslut huruvida fritidsverksamheten på Ringsjöskolan skall 
permanentas i framtiden.

Sektorschef, Freddy Friberg. har upprättat en tjänsteskrivelse angående äskande om att 
tillfälligt få rekrytera två personal till fritidsgårdarna Älvkullen och Ringsjöskolans 
caféteria.

 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan rev 2017-03-14.docx
2. Äskande om att tillfälligt få rekrytera två personal till fritidsgårdarna Älvkullen och 
Ringsjöskolans caféteria.docx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §37).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 11 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/87

8 Sommarlovsaktiviteter 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Avsätta ett belopp för att transportera ungdomar till och från sommarlovsaktiviteter som 
anordnads i Hörby kommun under 2017, och

2. Uppdra till Helen Hellström att fortskrida arbetet med föreliggande plan. 

Ärendebeskrivning
Chef för fritidsenheten, Helen Hellström föredrar ärendet.

Helen Hellström har upprättat en tjänsteskrivelse som ledamöterna får ta del av.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse sommaraktiviteter 2017 rev 2017-03-14.docx
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §38).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 12 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/36

9 Ekonomisk uppföljning för februari 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga den ekonomiska uppföljningen för februari månad 2017 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, och ekonom Maida Becirovic följer upp Kultur- och 
fritidsnämndens ekonomi för innevarande budgetperiod.

Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning KFN 201702.docx
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §39).doc
_____

Page 12 of 147



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 13 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/181

10 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden

Tackar för den redovisade budgetskrivelsen och lägger den med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för ärendet tillsammans med Kultur- och 
fritidsstrateg Hilda Knafve och ekonom Maida Beciorvic.

 

Beslutsunderlag
1. Investering 2018 mm.pdf
2. Budgetskrivelse 2018 20170316.docx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §40).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 14 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/126

11 LONA-ansökan (Lokala 
naturvårdssatsningar) 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

Ärendet återfinns också i KSF-serien dnr: 2016/624

Höörs kommun har tillsammans med Eslövs kommun beviljats LONA-bidrag (medel för 
lokal naturvårdssatsning), 280 000 kr, från Länsstyrelsen för förstudie angående 
tillgänglighet längs västra Ringsjön. Projektet ska resultera i:

- tre dialogmöten med markägare och andra aktörer

- en förstudie över möjligheten att ta sig runt västra Ringsjön samt delar av Rönne å.

- tre angöringspunkter till Ringsjön (Gamla Bo, Ormanäs och Sjöholmen)

Höörs kommun har även beviljats 128 375 kr i LONA-bidrag  för projektet Nya 
Hallskog. Bidraget ska användas till en handikappanpassad badplats med två 
badbryggor. Höörs kommun har här sökt bidraget, å föreningen KFUM:s vägnar. Ett avtal 
måste tecknas mellan förening och kommun.

Projekten ska vara genomfört senast den 31 december 2018.

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 15 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/76

12 Ansökan om bidrag till allsångskvällar 
2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Bevilja medel om 55 000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet av 
allsångskvällar 2017, och

2. Medlet utbetalas från verksamheten allmänkultur.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve och Sektorschef Freddy Friberg föredrar ärendet. 

Höörs Föreningsallians arrangerar tillsammans med Höörs Hedersmedborgare Åke 
Hjerpe fem allsångskvällar vid Berggrenska Gården under juli - augusti 2017.

Traditionsenligt bjuder Åke Hjerpe på allsång för samtliga invånare i Höör. Evenemanget 
är välbesökt och lättillgängligt oavsett generation, kön och funktionsskillnader. Fri entré 
för besökare.

Höörs Föreningsallians ansöker om ett bidrag på 55 000 kronor för att genomföra 
allsångskvällarna.

Beslutsunderlag
1. Bidrag till allsångskvällar 2017.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §41).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 16 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/77

13 Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 
2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Bevilja medel om 20.000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet 
av Fritidsfestivalen 2017, och

2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse 
överlämnats från föreningen, samt

3. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Höörs Föreningsallians, HFA, planerar att arrangera en Fritidsfestival i Höör söndagen 
den 3 september 2017.

Detta event har HFA arrangerat 2009, 2010, 2011 och 2012 och arrangemanget har 
återigen efterfrågats av föreningslivet.

Temat för 2017 är ”Förening för alla” med ledorden jämställdhet, generation, integration, 
funktionsförmåga.

Intentionen är att denna dag ge möjlighet till ”prova på” och skapa nya fritidsintressen för 
barn och ungdomar. Föreningarna får här tillfälle att engagera fler medlemmar och ledare 
för att utöka sin verksamhet.

Höörs Föreningsallians ansöker om bidrag från Kultur- och fritidsnämnden om 50 000 
kronor för att genomföra arrangemanget.

Förslag till beslutsmotivering
Ekonomiskt 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.

Innan förlustbidrag utbetalas från nämndes projektkonto krävs en fullständig ekonomisk 
redogörelse från föreningen.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 2017.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §42).doc
_____

Page 16 of 147



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 17 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/41

14 Arkivansvarig och arkivombud

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Utse kultur- och fritidschef Freddy Friberg som arkivansvarig.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden skall utse en arkivansvarig. Den arkivansvarige bör vara högt 
placerad vid myndigheten/förvaltningen och ha delegerings- och budgetansvar. 
Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som arkivombud. Arkivombud ska sköta 
den löpande och praktiska hanteringen av myndighetens arkiv.

Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för 
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det innebär att 
nämnden ska:

1. Organisera sitt arkiv

2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning

3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst

4. avgränsa arkivet

5. verkställa föreskriven gallring.

För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i 
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska:

”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som 
hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är 
ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.” (se Höörs kommuns arkivreglemente sid 5)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Arkivansvarig och arkivombud.doc
2. Beslutsunderlag 1. Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud.docx
3. Beslutsunderlag 2. Höörs kommuns arkivreglemente.pdf
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §43).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 18 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/29

15 Walk of Fame

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Hemställa till Kommunstyrelsen att utse två representanter som tillsammans med 
Höörs Försköningsförening skall utgöra kommittén för Walk of Fame.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

Hilda Knafve anmälde ärendet som en extra punkt under fastställande av 
föredragningslistan.

Kultur- och fritidssektorn hade ett diskussionsmöte med föreningen gällande avtalet den 
2017-03-15. Kommittén som skall utse kandidater skall bestå av tre representanter från 
Höörs Försköningsförening och två representanter från Höörs kommun.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §57).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 19 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/156

16 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. 

Officiell invigning kommer att hållas den 2017-06-04. Höörs IS har fått i uppdrag att bjuda 
in Höörsanknutna medaljörer från friidrotts-EM.

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 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §54).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 20 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/48

17 Integrationsfrågor

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör om aktuella integrationsfrågor.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §58).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 21 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/43

18 Information

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga nedanstående informationspunkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Föreningsmöte den 2017-03-21. Pensionär- och, ungdoms- och handikappsföreningar 
är inbjudna.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §59).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 22 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/45

19 Meddelanden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna,

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 7, Ny plattform för E-tjänster och hantering av 
handlingar till kommunens nämnder - PRIOS-avtalet, KFN 2017/54.

2. Anteckningar från träff med kontaktpolitikerna och KFN:s administration den 2017-01-
30, KFN 2017/38.

3. Anteckningar från träff med pensionärsföreningarna den 2017-02-16, KFN 2017/62.

4. Anteckningar från träff med kulturföreningarna den 2017-02-10, KFN 2017/65.

5. Avtal beträffande tillsyn av Vaxsjön, Sätofta och Tjörnarps badplatser 2017, KFN 
2017/64.

6. Samrådshandlingar för Blommeröd, KFN 2017/69.

7. Samråd ang. detaljplan för Sätofta 18:54 m. fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan, KFN 
2017/71.

8. SÖSAM-protokoll från den 19 januari, KFN 2017/50.

9. Avtal gällande hämtning och lämning av latrin 2017, KFN 2017/83.

10. Polisärende, stöld utegymmet och skadegörelse på släpfordon Jeppavallen, KFN 
2017/81.

11. Missiv - bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun, KFN 2017/89.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §60).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 23 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/42

20 Anmälan av delegeringsbeslut mars 2017

Förslag till beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga information om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

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

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

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

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

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

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

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

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

Presididet har beslutat i ärende:

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-03-14, § 44 Verksamhetsbidrag till 
kulturföreningar, KFN 2017/68.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-03-14, § 45, Projektbidrag Bosjöklosters 
vänner, KFN 2017/78.

 

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

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 24 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/6

21 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga postlistan avseende perioden 2017-02-01--2017-02-28 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan avseende perioden 2017-02-01--2017-02-28 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-02-01 -- 28.pdf
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 25 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/157

22 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

2017-03-22 26 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/68

23 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, det aktuella personalläget.

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §64).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-03-22 27 (27)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/63

24 Övriga frågor

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Extra ärenden som anmälts till presidiets sammanträde 2017-03-14:

1.  Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om bidrag till klättervägg, KFN 2017/75.

2.  Freddy Friberg anmäler information om möte med Höörs Jazz. Freddy Friberg förklarar 
att föreningen har påtalat att lokalen Kulturhuset Anders inte är optimalt för jazzkonserter 
och presidiet diskuterar alternativa lokaler. 

3. Freddy Friberg anmäler behov av inplanerande av möte med Höörs kanotklubb och 
Frosta Multisport. Freddy Friberg förklarar att föreningarna har uttryckt önskemål om att 
möta Kultur- och fritidssektorn. Freddy Friberg föreslår att Jill Andersson (S) och Tom 
Ström (M) skall medverka på det kommande mötet.

4. Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om ökad ersättning till Föreningsalliansen. 
Freddy Friberg informerar om att Höörs Föreningsallians inkommit med en ansökan om 
ökad ersättning. Presidiets ledamöter diskuterar ansökan.

5. Freddy Friberg anmäler information om möte med ungdomsföreningarna 2017-03-21 kl. 
18:30 på Älvkullen i stora salen. Alla är välkomna!

6. Freddy Friberg anmäler information om Musikskolan. Freddy Friberg förklarar att de 
nyinstallerade dörrarna på Musikskolan inte är förenliga med fastighetens karaktär.

7.  Hilda Knafve anmäler information om invigning av naturreservaten Prästabonnaskogen 
i Tjörnarp 2017-05-22.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §65).doc
_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 1 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Utses att justera Linda Lindhé Paragrafer 32 - 59

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2016-03-07, kl. 08:30

Sekreterare
Daniella Swenson

Ordförande
Jill Andersson

Justerande
Linda Lindhé

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-28

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-08 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Mejerigatan 6
Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 12:00–15:15

Beslutande Jill Andersson (S), Ordförande
Linda Lindhé (V), 2:e vice ordförande och ledamot
Jan Malmström (M), §§ 32-40 och 43-59
Martin Olsson (C)
Helena Ohlson (SD)
Linda Andersson (S) tj. ers.
Annagreta Reinholdz (S) tj. ers.
Katarina Dyrssen (M) tj. ers.
Lena Frykman (M) tj. ers. §§ 41-42
Robert Nilsson (SD) tj. ers.

Övriga Madeleine Jehpsson (MP), §§ 41-59
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg
Johan Enbom, chef Höörs bad och sportcentrum, §§ 32-38 
Maida Becirovic, ekonom, §§ 32-41
Daniella Swenson, nämndsekreterare
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 2 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
Ärende Sida
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 3 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 32 Upprop

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

Ledamöterna Tom Ström (M), Elin Hyltén-Cavallius (MP), Anna Johnsson (MP) och 
Carina Berg (SD) är frånvarande. Ledamöterna Katarina Dyrssen (M), Annagreta 
Reinholdz (S), Linda Andersson (S) och Robert Nilsson (SD) tjänstgör i deras ställe.

Under sammanträdets gång förändras närvaron.

Jan Malmström (M) lämnar sammanträdet under § 41-42 och Lena Frykman (M) tjänstgör 
i Jan Malmströms (M) ställe.

Madeleine Jehpsson (MP) närvarar från och med § 41.

_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 4 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 33 Val av justerare samt bestämmande av 
tidpunkt för justering av protokoll

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Linda Lindhé (V) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, och

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

Ärendebeskrivning
Linda Lindhé (V) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.

_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 5 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 34 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden

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. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, anmäler ärendet Inrättande av arbetsmarknads- 
integrations- och folkhälsoenhet, KFN 2017/73.

2. Helena Ohlson (SD) anmäler frågan om ny lokal för Kamratföreningen Länken.

_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 6 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 35 Tyst minut

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden håller en tyst minut för att hedra Kultur- och fritidsnämndens 
ersättare XXXXX.

_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 7 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/184

§ 36 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens 
protokoll från sammanträde 2017-01-17

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.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med beslutsförslaget.

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

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 8 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/206

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

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.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Ordförande frågar nämnden om det är nämndens avsikt att besluta i enlighet med det 
föreliggande beslutsförslaget. Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från presidiets sammanträde den 2017-02-07
_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 9 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/158

§ 38 Informationspunkt: Kommunens
övertagande samt bedrivande av 
simskolan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Tacka, Johan Enbom, för föredragningen av ärendet, och

2. Lägga informationen om simskolan med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs Bad och sportcentrum, Johan Enbom, informerar nämndens ledamöter 
om uppstarten av simskolan i kommunal regi.

Simskolan startade den 6 februari 2017. Bemanning: tre timvikarier och sex ordinarie 
personal som är simlärare eller assistenter. Innan simskolan startade har 
tre utbildningstillfällen för personalen genomförts. Kontinuerlig uppföljning sker.

Johan Enbom förklarar att 149 barn fick plats i första omgången av simskolan och att 
ytterligare 35 barn har accepterat plats med start 1 mars 2017. Johan Enbom klargör att 
19 stycken barn inte har kunnat erbjudas plats och att 10 av dessa tackade nej till 
erbjuden plats p.g.a. att föreslaget tillfälle inte passade. Nio barn av de 19 är i olika ålder 
och kunskapsnivå vilket inte möjliggör anordnandet av en extra simgrupp.

Johan Enbom påtalar att vissa föräldrar har blivit upprörda då deras barn inte fått plats 
och att detta beror på att simskolan mottagit många anmälningar. Därför har simskolan 
inte kunnat erbjuda plats till alla barn som ansökt.

Johan Enbom påtalar att höstens uppstart av simskolan är beroende av filterbytet. 
Upphandling pågår och Höörs Bad och Sportcentrum bör ha ett slutgiltigt svar den 217-
03-15.

Ledamöterna ställer frågor kring simskolan och vad som gäller för H 65:s hyra av idrotts 
lokal. 

Beslutsordning
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan lägga redovisad information med 
godkännande till handlingarna. Ordförande konstaterar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
1. Klargörande nämnden ang. simskolan; 2017-02-28.pptx
2. Anmälningar till simskolan.pdf
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Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 10 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

_____
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 11 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/202

§ 39 Helårsbokslut år 2016

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, och

3. Bjuda in Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, för att föredra ärendet
Actic, samt

4. Lägga ordförandes presentation från måldagen den 2017-02-16 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom, Maida Becirovic, föredrar ärendet Helårsbokslut för år 2016. Maida Becirovic går 
igenom verksamhetsberättelsen och resultatanalysen samt investeringar för år 2016.

Maida Becirovic förklarar att helårsbokslutet för år 2016 påvisar en negativ 
budgetavvikelse på 1.4 miljoner kronor. De negativa budgetavvikelserna finns inom 
verksamheterna Höörs Bad och Sportcentrum och Musikskolan. 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. Ledamöterna och sektorsledningen diskuterar måluppfyllelsen i 
verksamhetsberättelsen och att vidtagna insatser inte alltid går att mäta.

Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föreslår att nämnden och sektorn ska inleda en 
diskussion om hur måluppfyllelsen skall mätas framöver. 

Maida Becirovic klargör för nämnden vilka investeringar som gjorts och vilka poster som 
nämnden önskar överskjuta till nästkommande år.

Ordförande, Jill Andersson (S), visar nämnden presentationen som hölls på måldagen 
den 2017-02-16.

Yrkanden
Jan Malmström (M) föreslår att Johan Enbom skall bjudas in på nämndens 
nästkommande sammanträde för att svara på hur ärendet gällande Actic fortskrider.

Beslutsordning
Ordförande konstarerar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.

Ordförande ställer frågan till nämnden om nämnden kan anta sektorsledningens förslag 
till beslut. Ordförande finner att nämnden bifallit sektorsledningens beslutsförslag.
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 12 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2016 - Slutlig efter justering 20170220.docx
2. Bilaga 2. 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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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 13 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/36

§ 40 Ekonomisk uppföljning februari månad år
2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Ärendet ekonomisk uppföljning för februari månad år 2017 utgår, och

2. Chefen för fritidsverksamheten Helen Hellströms skrivelse gällande fritidsverksamheten
på Ringsjöskolan skall behandlas som ett separat ärende, samt

3. Ärendet avseende fritidsverksamheten på Ringsjöskolan behandlas på presidiets
nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ekonom Maida Becirovic redovisar muntligt ärendet.

Maida Becirovic förklarar att det inte vid denna tidpunkt går att utläsa något resultat för 
februari månad. Det ekonomiska systemet avseende februari månad stänger i början på 
mars.

Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, förklarar att Kultur- och fritidssektorn 
kommer belastas med icke budgeterade kostnader för framtagande av tryckmaterial 
eftersom kommunikatörstjänsten är indragen. Gäller t ex program till 6 juni, 
allsångskvällar, Kulturnatten, Skånes mittdagen mm.

Helen Hellström har utarbetat en tjänsteskrivelse angående fritidsverksamheten på 
Ringsjöskolan i vilken ett politiskt beslut kring ett permanentande av verksamheten 
efterfrågas.

Beslutsmotivering
Ärendet ekonomisk uppföljning för februari utgår med anledning av att det vid 
sammanträdet är för tidigt för att kunna utläsa något resultat ur det ekonomiska systemet.

Överläggning
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter diskuterar Helen Hellströms skrivelse och enas om 
att skrivelsen bör behandlas som ett eget ärende. Ärendet bör först beredas i Kultur- och 
fritidsnämndens presidium.

Beslutsordning
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan besluta i enlighet med vad som 
framkommit under dagens förda diskussioner. Ordförande konstaterar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §4).doc
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Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 14 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

2. Tjänsteskrivelse ang Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan.docx
_____

Page 41 of 147



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 15 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/181

§ 41 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Delegera beslutanderätten avseende Budgetskrivelse år 2018 till ordföranden, och

2. Budgetskrivelsen för 2018 anmäls till nämndens sammanträde 2017-03-29, och

3. Uppdrar till Kultur- och fritidstrateg, Hilda Knafve, att översända prioriteringsordningen
och risk- och konsekvensanalys avseende investeringarna till Kultur- och fritidsnämndens 
ledamöter inom kort.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör för ärendet.

Hilda Knafve förklarar att Budgetskrivelse för år 2018 ska vara färdigställd och samverkad 
senast den 2017-03-28. Nämnden sammanträder den 2017-03-29 och därav bör 
beslutanderätten avseende Budgetskrivelsen 2018 delegeras till ordförande.

Överläggning
Nämnden konstaterar efter Martin Olssons (C) påtalande att beslutsunderlaget avseende 
investeringar är bristfälligt eftersom prioriteringsordningen som nämnden enades om vid 
föregående sammanträde, den 2017-01-17, inte framgår.

Yrkanden
Martin Olsson (C) påtalar att beslutsunderlaget avseende investeringar inte är reviderat.

Beslutsordning
Ordförande frågar Kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med dagens förda 
diskussioner. Nämnden ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag
1. KFN BLANKETT.2.1 investeringar Konsekvensbeskrivning.docx
2. Driftsbudget med simulering kapitalkostnader 2018-2020 170220.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/73

§ 42 Inrättande av arbetsmarknads- 
integrations- och folkhälsoenhet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden hemställer i samråd med Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden att Kommunstyrelsen ska besluta att inrätta en arbetsmarknads- 
integrations- och folkhälsoenhet.

Arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenheten ska:

1) tillvarata och samordna delar av de verksamheter och kompetenser, som redan finns
inom kommunen, och

2) utöka och utveckla verksamheterna för att möta de behov som föreligger, samt

3) syfta till att tillvarata och utveckla medborgares

a) möjlighet att leva, bo, arbeta, och

b) ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Allt detta bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och livskvalitet.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

Hilda Knafve förklarar att förslaget är att man skall använda befintliga resurser men att 
man skall rekrytera en chef för att sammanhålla dessa funktioner inom kommunen.

Ordförande poängterar att den ekonomiska sidan av aspekten måste belysas.

Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har 
återkommande vid gemensamma arbetsutskottssammanträden de senaste åren haft 
frågeställningar på sina ärendelistor som utgår ifrån respektive nämnds uppdrag kring 
utbildning, försörjningsstöd, praktik/sysselsättning, integration, folkhälsa, fritid och kultur. 
Vid gemensamt arbetsutskott 2017-02-14 beslöts att hos kommunstyrelsen hemställa om 
inrättandet av en arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet. Ärendet ska 
behandlas i de tre nämnderna, undertecknas av ordföranden i respektive nämnd för 
vidare hantering och beslut i Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Inom kommunen finns idag personalkompetenser och verksamheter som tangerar 
varandra, varför ett samarbete ofta sker såväl på sektors- som nämndsnivå. Vid de 
återkommande diskussionerna på nämndsnivå har det tydliggjorts ett behov av att 
utveckla en tydlig kommunal organisation för arbetsmarknads- integrations- och 
folkhälsoarbetet med en tydlig ingång kring dessa frågor för våra medborgare och våra 
samarbetsparter där exempelvis arbetsförmedling, försäkringskassan, migrationsverk, 
näringslivskontakter och föreningskontakter är avgörande för att nå en hög 
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måluppfyllelse. Tidiga och samordnade insatser som utgår från beprövade metoder som 
vilar på vetenskaplig grund är en faktor som gynnar folkhälsan och ökar möjligheten till 
självförsörjning.

Syfte

Det övergripande syftet med att inrätta en enhet, där olika delar av kommunens 
nuvarande utbud tillvaratas och samordnas på nya sätt, är att tillvarata och utveckla 
medborgares möjlighet att leva, bo, arbeta och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter som 
bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och livskvalitet.

Mål

En väg in för medborgarna och kommunens samarbetsparter förenklar och möjliggör att 
kommunen tidigt kan fånga upp, ge stöd och vägledning för att komma vidare till arbete, 
praktik eller utbildning inom kommunen, det lokala näringslivet och olika 
utbildningsanordnare. Att dessutom motivera till, samordna och erbjuda kultur- och 
fritidsaktiviteter gynnar en god folkhälsa och livskvalitet.

Ekonomi

Arbete pågår med att ta fram underlag för befintliga kostnader inom respektive sektor, 
vilka kommer att redovisas separat.

Behov av en utökad budgetram 2018 föreligger för att stärka, utveckla och samordna 
kommunens insatser och inrätta en arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet 
som tillvaratar och samordnar delar av de verksamheter och kompetenser som finns inom 
kommunen samt utökar och utvecklar verksamheterna för att möta de behov som 
föreligger, i syfte att tillvarata och utveckla medborgares möjlighet att leva, bo, arbeta och 
ta del av kultur- och fritidsaktiviteter som bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och 
livskvalitet.

Frågor att utreda och ta ställning till:

- Organisationsstrukturen måste göras tydlig.

- Enheten bör vara självständig med egen chef.

- Det bör utredas var den nya enheten ska ligga i kommunens nämndsorganisation med 
hänsyn till olika nämnders ansvars- och kompetensområden, i strävan att på ett optimalt 
sätt använda kommunens samlade givna resurser.

- Nödvändiga kompetenser inom enheten kan vara folkhälsovetare, socionomer, studie- 
och yrkesvägledare, beteendevetare, personalvetare, psykolog/kuratorskompetens.

- Lokalerna bör inrymma de olika kompetenserna och utgöra ett nav. Målet är att öka 
kontaktytorna för att möjliggöra en samordning av de olika stödjande insatserna.

Yrkanden
Linda Andersson (S) yrkar bifall till förlaget.

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

Beslutsunderlag
1. Inrättande av arbetsmarknads- och folkhälsoenhet BUNSNKFN 2017-02-22.docx
_____
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Dnr KFN 2017/10

§ 43  Ringsjöortens ryttarförening ansökan
gällande anordnandet av Kompisdag

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Bevilja medel till Ringsjöortens ryttarförening för anordnandet av Kompisdag, och

2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse
överlämnats från föreningen, och

3. En förutsättning för att Ringsjöortens ryttarförening skall uppbära förlustbidrag är
att föreningen inbjuder även barn som inte är föreningsmedlemmar till Kompisdagen, 
samt

4. 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.

Nämndens ledamöter diskuterar hur förlustbidrag fungerar i praktiken.

Beslutsmotivering
Ekonomiskt 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.
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Innan förlustbidrag utbetalas från nämndes projektkonto krävs en fullständig ekonomisk 
redogörelse  från föreningen samt att inbjudan gällande Kompisdagen översänds även till 
barn som inte är medlemmar i föreningen. 

Yrkanden
Martin Olsson (C) föreslår att man skall kräva en motprestation från föreningen – 
arrangemanget ska utannonseras brett i kommunen och inte bara till föreningens 
medlemmar. Linda Andersson (S) ställer sig bakom Martin Olssons (C) förslag.  

Helena Ohlson (SD) föreslår att föreningen skall inlämna en ekonomisk redogörelse för 
att förlustbidrag skall utbetalas.

Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut. Ordförande konstaterar att 
Martin Olsson (C) och Helena Ohlson (SD) har lämnat förslag på tilläggsyrkanden 
innebärande att inbjudan gällande Kompisdagen skall nå ut till fler än bara föreningens 
medlemmar samt att föreningen skall överlämna ekonomisk redogörelse för att ett 
förlustbidrag skall betalas ut.

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

§ 44 Äskande Kultur i vården-aktiviteter år
2017 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Bevilja äskat medel för genomförandet av Kultur i vården-aktiviteter 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 
Skogsgläntan. 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 verksamhets-
området tidig musik (fram till och med 1600-talet). Här finns stor erfarenhet av att 
presentera en unik form av dels renodlade konsertevenemang och dels historisk-
pedagogiska 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 vården-
grupp förklarar Hilda Knafve. Hilda Knafve poängterar att det är av vikt att det är 
återkommande musiker för att bevara relationen mellan de äldre och musikerna. Hilda 
Knafve påtalar också att det finns dokumenterade folkhälsofrämjande effekter med kultur i 
vården, bland annat minskad medicinförbrukning.

Budget

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

________________________________________

Totalt 28 800 kr

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordförande lämnar ordet fritt och finner att nämndens ledamöter är eniga om att 
bifalla beslutsförslaget.

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

§ 45 Regler och förhållningssätt för Walk of
Fame 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Nämnden ställer sig positiva till inrättandet av en Walk of Fame och förslaget till
reglemente, och

2. Uppdra till kultur- och fritidsstrategen att utforma ett avtalsförslag, och

3. Hemställa till Kommunstyrelsen att anta förslaget om Walk of Fame, samt

4. Uppdra till Kommunstyrelsen att teckna avtal med Höörs försköningsförening.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för nämndes ledamöter.

Höörs försköningsförening föreslog till Kommunstyrelsen i en skrivelse daterad 2016-01-
18 att föreningen tillsammans med Höörs kommun skulle anlägga en Walk om Fame på 
trottoaren på Nya Torg.

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 och att 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. Föreningen föreslår nu, efter samråd med Samhällsbyggnadssektor, att namn 
ska ingraveras på plats i mittgången på torget.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall för beslutsförlaget.

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

§ 46 Toalett vid Sjöhusens parkering - 
Dagstorp

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Uppdra åt Kultur- och fritidsstrategen, Hilda Knafve, att låta sanera platsen och återställa 
toalettbyggnaden efter klartecken från försäkringsbolaget.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, 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.

Totalpris för sanering och ny toalett inklusive tank är 200.000 kr. Självrisken hos 
kommunassurans uppgår till ca 89.000 kr. Hilda Knafve poängterar att nämnden kommer 
uppbära en kostnad om 89.000 kronor oavsett eftersom platsen behöver saneras.

Nämndens ledamöter diskuterar risken med att ett sådant attentat händer igen. 

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
beslutsförslaget.

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

§ 47 Ansökan om bidrag inför Sommaroperans
20-års jubileum 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Bevilja ett bidrag om 20.000 kronor till Sommaroperan med anledning av 20-års
jubileumet, och

2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse
överlämnats från föreningen, och

3. Sommaroperan skall redovisa var operan i övrigt har ansökt om bidrag för anordnadet
av tillställningen, samt

4. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om att Höörs Sommaropera har 
inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag med anledning av operans 20-års 
jubileum år 2017.

Operan räknar med att det skall komma ca 600 unika besökare till evenemanget.

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.

Ekonomiskt 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.

En förutsättning för att förlustbidrag skall utbetalas krävs att föreningen överlämnar 
ekonomisk redogörelse samt påvisar var föreningen i övrigt ansökt om ekonomiskt bidrag.
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att ett förslag till beslut föreligger.

Nämnden enas om att ansökan om ekonomiskt bidrag skall bedömas lika och därav skall 
beslutsformuleringen vara liktydig med § 43.

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
3. Ans_ungdomsbidr_17.doc
_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 48 Integrationsfrågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör om aktuella integrationsfrågor som 
aktualiserats under innevarande period. 

Hilda Knafve informerar om vad som framkom på det gemensamma sammanträdet 2017-
02-14.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för det föreliggande beslutsförslaget.

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

§ 49 Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar muntligen om friidrottsarenan, 
Jeppavallen. 

Hilda Knafve förklarar att invigning kommer att hållas den 2017-06-04. Förslag vad som 
skall hända under invigningen utarbetas.

Beslutsordning
Ordförande lämnar ordet fritt.

Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för beslutsförslaget.

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

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

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, Bäven 10, i Höörs kommun.

Jill Andersson (S) förklarar att det den 2017-03-01 kl 18:30 kommer att hållas ett 
informationsmöte. Mötet kommer förhoppningsvis utmynna i bildandet av en ny förening 
med syfte att bevara kvarnen.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut och lämnar ordet fritt.

Ordförande konstaterar bifall för beslutsförslaget.

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

§ 51 Informationspunkt: Skolmuseet och dess
fortsatta användningsområde 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om skolmuseet och dess fortsatta användningsområde med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

Hilda Knafve förklarar att Höörs museiförening har meddelat att föreningen inte kommer 
att fortsätta med verksamheten i skolmuseet.  

 En plan för skolmuseets användning och innehåll behöver utarbetas. Kultur- och 
fritidsstrategen har funderat på nya användningsområden och exempelvis kan lokalerna 
användas till:

1. Fortsatt skolmuseum som skolor kan använda

Intresseförfrågan är skickad till skolan.

2. Ett föreningsdrivet Höörsmuseum. Öppethållande måste lösas poängterar Hilda
Knafve.

3. Kreativ verkstad

Liknande med vad presidiet såg när de var på studiebesök på fritidsgården i Halmstad. 
Tillgång till verkstaden kan lösas med avtal och tagg förklarar Hilda Knafve. 

4. Lokaler för musik-/kulturskola.

Hilda Knafve förklarar att hon kommer att diskutera ovanstående förslag med berörda 
parter. Torsdagen den 2017-03-16 kl. 18:30 kommer det hållas ett öppet diskussionsmöte 
kring skolmuseets framtid på Mejerigatan 4. Alla är välkomna.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall för beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §12).doc
_____
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Dnr KFN 2017/45

§ 52 Meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Meddelanden enligt punkterna 1-13 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.

12. SAMRÅD angående Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan,
KFN 2017/71.

13. Kommunrapport 2016.

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) föreslår att underlag före respektive meddelande skall bifogas.
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §26).doc
2. SÖSAM-protokoll 2017-01-19.pdf
3. Samrådsredogörelse över planprogrammet Sätofta förskola.pdf
4. Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 2016_06_15.pdf
5. Kommunrapport 2016 Höör.pdf
_____
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Dnr KFN 2016/157

§ 53 Rapport från kontaktpolitiker

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Lägga informationen från kontaktpolitikerna med godkännande till handlingarna, och

2. Uppdra till tjänstemännen att anordna gemensamt besök samt lunch på Martin Olssons 
(C) lantbruk den 2017-05-23.

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

Lena Frykman (M) informerar om att Frosta härads hembygdförening kommer att anordna 
skyltrally den 2017-04-22. Den 2017-04-25 är Höörs kommun medarrangör till Skånsk 
landskapsdag – tema geologins betydelse för landskapets och samhällets utveckling. Den 
2017-05-10 anordnar Höörs kommun tillsammans med Skånes hembygdsförbund ett 
resande seminarium för hemygdsföreningar, politiker och tjänstemän. Den 2017-05-
22 kommer landshövdingen till Höör för att inviga naturreservatet Prästabonnaskogen i 
Tjörnarp.

Katarina Dyrssen (M) informerar om att hon mottagit ett mail och att Kultur- och 
fritidsnämnden bör ta del av hennes svar. Katarina Dyrssen tar med mailet till 
nästkommande nämndsammanträde.

Madeleine Jehpsson (MP) informerar om att hon träffat Bibliotekschef Elisabeth Hallberg. 
Madeleine Jehpsson (MP) klargör att hon läst igenom den antagna Biblioteksplanen och 
poängterar att planen är ett levande dokument. Nämnden bör arbeta efter planen så långt 
det är möjligt oavsett om äskat medel beviljats eller inte.  Madeleine Jepsson (MP) klargör 
att ytterligare 2.5 tjänster behövs för att implementera planen och att ett samarbete med 
Barn- och utbildningsnämnden är avgörande.

Linda Andersson (S) förklarar att det inkom kort kommer att hållas Europakupp inom 
handboll och att ett spanskt lag kommer att besöka Höör under våren. Vidare kommer det 
hållas en större kupp i Alingsås. Linda Andersson (S) informerar om att intresset för 
pojkhandbollen växer och att det förmodligen kan utmynna i egna lag. Linda Andersson 
(S) upplyser nämnden om att H65 har inlett ett omfattande värdegrundsarbete där 
föräldraskapet betonas.

 

Yrkanden
Ordförande, Jill Andersson (S), föreslår att nämnden skall besöka Martin Olssons 
(C) lantbruk. Ordförande föreslår att besöket skulle kunna förenas med gemensam lunch 
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och efterföljande sammanträde den 2017-05-23.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag med ett tilläggsyrkande från Jill Andersson 
(S).

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med förslaget 
och tilläggsyrkandet.

_____
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Dnr KFN 2017/44

§ 54 Anmälningar

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, KFN 2017/73.

- Inbjudan till den internationella samordnaren den 4 april kl. 09:30-15:30 på 
Räddningstjänsten, anmälan göres till Gunilla Skoog Nilsson.

2. Vårvandringsdag på Skåneleden 7 maj. Samarbete med Hörby.

3. Busstur med Skånes hembygdsförbund 10 maj för politiker och tjänstemän. Frosta,
Tjörnarps Sockengille och Höörs Mölla anordnar. Inbjudan kommer att skickas ut och 
närvaro anmäls till Hilda Knafve. Syftet är att öka dialogen med hembygdsföreningen 
mellan politiken och tjänstemännen.

4. Kultur- och fritidssektorn har fått ett preliminärt beviljande av ett LONA-bidrag från
Länsstyrelsen. Projektet ska öka tillgängligheten kring Västra Ringsjön och är ett 
samarbete med Eslövs kommun.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett beslutsförslag.

Ordförande ställer proposition och finner bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §27).doc
_____
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Dnr KFN 2016/14

§ 55 Postlista - sammanfattning december år
2016

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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Dnr KFN 2017/6

§ 56 Postlista - sammanfattning 2017-01-01 --
2017-01-26

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
_____

Page 64 of 147



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 38 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/42

§ 57 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:

Avtal om kartbidrag, KFN 2017/11.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Ordförande frågar n’mnden om det är nämndens avsikt att besluta i enlighet med 
sektorsledningens förslag. Ordförande finner bifall för sektorsledningens förslag till beslut.

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

_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 58 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
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet. Hilda Knafve förklarar att det inte 
finns någonting nytt i ärendet att informera nämnden om. 

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.

Ordförande ställer proposition och finner att presidiet bifallit sektorsledningen förslag.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §32).doc
_____
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Dnr KFN 2017/63

§ 59 Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda extra ärendet till dagens sammanträde:

1. Helena Ohlson (SD) anmälde ärendet om ny lokal för Kamratföreningen Länken under
fastställandet av dagens föredragningslistan. Helena Ohlson (SD) klargör att 
föreningen är i behov av en lokal. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, klargör att den 
enda lokalen som inte är avgiftsbelagd är Berggrenska gården i Höör.

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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Dnr KFN 2017/19

§ 35 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
protokoll från sammanträdet 2017-02-28

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes  sammanträde 2017-02-28 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-02-28 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-02-28
_____
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Utses att justera Paragrafer 34 - 65

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

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Protokollets förvaringsplats Kultur- och fritidskontor

Underskrift

Plats och tid Kultur - och fritidssektorns kontor, Föreningsgatan 11
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 13:30–16:30

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

Övriga Helen Hellström, chef Älvkullen, §§ 37-38
Johan Enbom, chef Höörs Bad och Sportcentrum, § 36
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur-och fritidstrateg, §§ 34-57
Daniella Swenson, nämndsekreterare
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§ 34 Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden

Beslut
Presidiet beslutar

1. Dagens föredragningslista med tillkomna ärenden godkännes, och

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

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

Extra ärenden anmäls:

1. Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om bidrag till klättervägg, KFN 2017/75.

2. Freddy Friberg anmäler information om möte med Höörs Jazz.

3. Freddy Friberg anmäler behov av inplanerade av möte med Höörs kanotklubb och
Frosta Multisport.

4. Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om ökad ersättning till Föreningsalliansen.

5. Freddy Friberg anmäler information om möte med ungdomsföreningarna 2017-03-21 kl
18:30 på Älvkullen i stora salen. Alla är välkomna.

6. Freddy Friberg anmäler information om Musikskolan.

7. Hilda Knafve anmäler ärendet Walk of Fame, KFN 2017/29. Ärendet behandlas under
egen punkt, § 57.

8. Hilda Knafve anmäler information om invigning av naturreservatet Prästabonnaskogen.

9. Ordförande, Jill Andersson (S), anmäler ärendet Jeppavallen, KFN 2015/156. Ärendet
behandlas under egen punkt, § 53.

_____
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Dnr KFN 2017/19

§ 35 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes
protokoll från sammanträdet 2017-02-28

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes sammanträde 2017-02-28 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-02-28 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-02-28
_____
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Dnr KFN 2016/198

§ 36 Informationspunkt: Actic

Beslut
Presidiet föreslår Kultur och fritidsnämnden besluta

1. Om nytt avtal inte träffas med Actic skall lokalen brukas som föreningslokal tillsvidare,
och

2. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett nytt förslag till
lokalens framtida användningsområde.

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, föredrar ärendet tillsammans med 
sektorschef Freddy Friberg.

Johan Enbom förklarar att avtalet mellan Höörs Bad och Sportcenter och Actic är avslutat 
och avtalsförhandlingar pågår.

Johan Enbom påpekar att problematiken besår i lokalernas utformning samt frågan om 
bemanning. Actic har inkommit med ett förslag på förändring av lokalen och Actic 
har anmält sitt intresse till att överta befintlig personalstyrka som arbetar i gymmet. Johan 
Enbom informerar om att ett slutgiltigt förslag från Actic väntas i maj 2017.

Johan Enbom påtalar att Kultur- och fritidsnämnden i den fortsatta behandlingen av 
ärandet bör ta i beaktning vad anläggningen är till för och vilka som skall nyttja 
anläggningen i framtiden.

Freddy Friberg klargör att Kultur- och fritidssektorn verksamheten Actic genererar intäkter 
årligen men att det är Kultur- och fritidssektorn som belastas av personalkostnaden för 
den aktuella verksamheten.  

Freddy Friberg påtalar att Höörs kommun har sex stycken etablerade gym på orten.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar ärendet och enas om ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att efter dagens förda diskussioner har presidiet enats om ett 
gemensamt förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för presidiets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Illustration Actic Höörs Bad och Sportcenter.rvt.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/90

§ 37 Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan

Beslut
Presidiet beslutar

1. Efter dagens förda diskussioner att revidera skrivelsen vid sittande bord, och

2. Tillstyrker fortsatt fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan.

Ärendebeskrivning
Chef för fritidsverksamheten, Helen Hellström, har upprättat en skrivelse med syfte att få 
till stånd ett politiskt beslut huruvida fritidsverksamheten på Ringsjöskolan skall 
permanentas i framtiden.

Helen Hellström förklarar att med anledning av planerad renovering/ombyggnad av 
Ringsjöskolan har Helen fått uppdrag om att vara med i planeringsgrupp för att tillvarata 
våra intressen vad gäller lokaler för fritidsgårdsverksamheten. I dagsläget drivs 
verksamheten som projekt och projektet är inne på andra verksamhetsåret. Helen 
Hellström påtalar att verksamheten är välbesökt av högstadieelever från kommunens 
högstadieskolor. Helen Hellström anser att det finns ett behov av att permanenta 
verksamheten och driva den parallellt med verksamheten på Älvkullen. Ett politiskt 
ställningstagande är också viktigt för att för att verksamheten skall kunna få behoven av 
lokaler till fritidsverksamheten med i förslaget som utarbetas i samband med 
ombyggnationen.

Helen Hellström informerar om att det från och med den 27/2-2017 kommer det att finnas 
fritidsledare som arbetar på Ringsjöskolan under hela skoldagen. Verksamheten 
kommer även att hålla öppet för eleverna på eftermiddagarna när skolan slutar och fram 
till att ordinarie verksamhet öppnar på kvällen.

Sektorschef, Freddy Friberg, påpekar att ärendet är för behandling nu för att det krävs att 
verksamhetens permanentas för att kunna inkluderas i ombyggnadsarbetet.

Freddy Friberg visar ledamöterna en presentation som Kultur- och fritissektorn har fått del 
av vid verksamhetsbesök på Tegelhuset i Malmö.

 Ledamöterna diskuterar fritidsverksamhetens framtid på Ringsjöskolan.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar att den beräknade lönekostnaden är lågt beräknad och 
beslutar sig för att justera kostnaden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan rev 2017-03-14.docx
_____
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Dnr KFN 2017/87

§ 38 Sommarlovsaktiviteter 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Avsätta ett belopp för att transportera ungdomar till och från sommarlovsaktiviteter som
anordnads i Hörby kommun under 2017, och

2. Uppdra till Helen Hellström att fortskrida arbetet med föreliggande plan.

Ärendebeskrivning
Chef för fritidsenheten, Helen Hellström föredrar ärendet.

Helen Hellström har upprättat en tjänsteskrivelse som ledamöterna får ta del av.

Helen Hellström förklarar att programmet för kommunerna är gemensamt och görs av 
personal i Hörby kommun. Det kommer att spridas på kommunernas hemsidor, Facebook, 
sociala medier och på skolorna.

Freddy Friberg påpekar att eftersom Höörs kommun och Hörby kommun samarbetar 
gällande sommarlovsaktiviteterna finns det behov av att erbjuda transport mellan 
kommunerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse sommaraktiviteter 2017 rev 2017-03-14.docx
_____
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Dnr KFN 2017/36

§ 39 Ekonomisk uppföljning för februari 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga den ekonomiska uppföljningen för februari månad 2017 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp Kultur- och fritidsnämndens ekonomi för 
innevarande budgetperiod.

Freddy Friberg förklarar att månadsuppföljningen för februari är färdigställd. Freddy 
Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden i dagsläget prognostiserar 1 miljon kronor i 
negativ budgetavvikelse för 2017.

Freddy Friberg klargör att posten idrotts- och fritidsanläggningar inte är upptagna i 
månadsuppföljningen.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.

Ordföranden frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorsledningens 
förslag. Ordföranden finner bifall för sektorsledningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning KFN 201702.docx
_____
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Dnr KFN 2016/181

§ 40 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Presidiet beslutar

1. Överlämna beslutanderätten till ordföranden, och

2. Ordföranden fastställer förslag till Budgetskrivelse för år 2018, samt

3. Budgetskrivelsen för 2018 anmäls till nämndens sammanträde den 2017-03-29.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för ärendet tillsammans med Kultur- och 
fritidsstrateg Hilda Knafve.

Hilda Knafve redogör för investeringsredovisningen.

Freddy Friberg visar vid sittande bord ett förslag till budgetskrivelse och förtydligar att 
budgetskrivelsen måste vara färdigställd i slutet på denna vecka.

Budgetberedningen har behandlat önskemål från de olika nämnderna och beslut har 
fattats för beviljade eller avslag. Ledamöterna diskuterar vilka poster som Kultur- och 
fritidsnämnden fått beviljat och vilka som nämnden fått avslag på.

Beslutsunderlag
1. Investering 2018 mm.xlsx
_____
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Dnr KFN 2017/76

§ 41 Ansökan om bidrag till allsångskvällar
2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Bevilja medel om 55 000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet av
allsångskvällar 2017, och

2. Medlet utbetalas från verksamheten allmänkultur.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve och Sektorschef Freddy Friberg föredrar ärendet. 

Höörs Föreningsallians arrangerar tillsammans med Höörs Hedersmedborgare Åke 
Hjerpe fem allsångskvällar vid Berggrenska Gården under juli - augusti 2017.

Traditionsenligt bjuder Åke Hjerpe på allsång för samtliga invånare i Höör. Evenemanget 
är välbesökt och lättillgängligt oavsett generation, kön och funktionsskillnader. Fri entré 
för besökare.

Höörs Föreningsallians ansöker om ett bidrag på 55 000 kronor för att genomföra 
allsångskvällarna.

Ledamöterna diskuterar ansökan.

Beslutsunderlag
1. Bidrag till allsångskvällar 2017.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/77

§ 42 Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen
2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Bevilja medel om 20.000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet
av Fritidsfestivalen 2017, och

2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse
överlämnats från föreningen, samt

3. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Höörs Föreningsallians, HFA, planerar att arrangera en Fritidsfestival i Höör söndagen 
den 3 september 2017.

Detta event har HFA arrangerat 2009, 2010, 2011 och 2012 och arrangemanget har 
återigen efterfrågats av föreningslivet.

Temat för 2017 är ”Förening för alla” med ledorden jämställdhet, generation, integration, 
funktionsförmåga.

Intentionen är att denna dag ge möjlighet till ”prova på” och skapa nya fritidsintressen för 
barn och ungdomar. Föreningarna får här tillfälle att engagera fler medlemmar och ledare 
för att utöka sin verksamhet.

Höörs Föreningsallians ansöker om bidrag från Kultur- och fritidsnämnden om 50 000 
kronor för att genomföra arrangemanget.

Ledamöterna diskuterar ansökan.

Beslutsmotivering
Ekonomiskt 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.

Innan förlustbidrag utbetalas från nämndes projektkonto krävs en fullständig ekonomisk 
redogörelse från föreningen.

Beslutsordning
Ordförande frågar presidiet om ledamöterna vill besluta i likhet med tidigare behandlande 
ärende. Innebärande att ekonomiskt medel tillstyrks om 20.000 kronor och  beviljas som 
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förslutbidrag.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för förslaget.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 2017.pdf
_____

Page 81 of 147



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-14 14 (36)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/41

§ 43 Arkivansvarig och arkivombud

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Utse kultur- och fritidschef Freddy Friberg som arkivansvarig.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden skall utse en arkivansvarig. Den arkivansvarige bör vara högt 
placerad vid myndigheten/förvaltningen och ha delegerings- och budgetansvar. 
Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som arkivombud. Arkivombud ska sköta 
den löpande och praktiska hanteringen av myndighetens arkiv.

Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för 
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det innebär att 
nämnden ska:

1. Organisera sitt arkiv

2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning

3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst

4. avgränsa arkivet

5. verkställa föreskriven gallring.

För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i 
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska:

”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som 
hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är 
ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.” (se Höörs kommuns arkivreglemente sid 5)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Arkivansvarig och arkivombud.doc
2. Beslutsunderlag 1. Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud.docx
3. Beslutsunderlag 2. Höörs kommuns arkivreglemente.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/68

§ 44 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Beslut
Presidiet beslutar

1. Bevilja ansökta verksamhetsbidrag, och

2. Ansökande föreningar uppmanas att begära en medlemsavgift från sina medlemmar,
och

3. Uppdra till Kultur- och fritidsstrateg att inhämta uppgift om medlemsavgift avseende
Höör Barock, samt

4. Ärendet anmäls till nämndens sammanträde 2017-03-29 som ett delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör för ärendet.

Kulturföreningarna i Höör har inkommit med ansökan för verksamhetsbidrag avseende 
2017.

Hilda Knafve visar ledamöterna den senaste reviderade listan vid sittande bord.

Hilda Knafve påtalar att det förmodligen kommer inkomma ytterligare ansökningar.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar möjligheten att för vissa föreningar att höja sin 
medlemsavgift för att öka föreningens intäkt. Hilda Knafve förklarar att medlemsavgift är 
nödvändig för att beviljas verksamhetsbidrag och i praktiken innebär detta att vissa 
föreningar plockar ut en mycket liten medlemsavgift.

Beslutsordning
Predisdiets ledamöter enas om att bevilja de ansökta verksamhetsbidragen för 2017.

Beslutsunderlag
1. Bidrag kulturföreningar 2017.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/78

§ 45 Projektbidrag Bosjöklosters vänner
På grund av jäv deltar Tom Ström (M) inte i handläggningen av detta ärende.

Beslut
Presidiet beslutar

1. Överlåta beslutanderätten till ordföranden,

2. Ordförande tillstyrker ansökt medel, samt

3. Beslutet anmäls till nämnden 2017-03-29 som ett delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör för ärendet.

Bosjöklosters vänner har inkommit med en ansökan om projektbidrag om 7.000 kronor för 
att anordna familjedag för nyanlända Höörsbor/flyktingar.

Bosjöklosters vänner räknar med att det kommer ca 50-60 stycken besökare.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om projektbidrag från Bosjöklosters vänner.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/85

§ 46 Inventering av konst- och museiföremål

Beslut
Presidiet beslutar

Lägga informationen om med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens konstsamling. Förteckningen över 
konstverken behöver uppdateras och det vore önskvärt att göra samlingen tillgänglig på t 
ex kommunens hemsida. Kultur- och fritidssektorn får frågor från andra sektorer om det är 
möjligt att byta konst mm.

Även de museiföremål som nämnden innehar behöver dokumenteras och tillgängliggöras. 
Kultur- och fritidssektorn saknar idag en resurs för att utföra detta arbete.

_____
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Dnr KFN 2017/84

§ 47 Inrättande av en fritidsbank

Beslut
Presidet beslutar

1. Ställer sig positiv till inrättandet av fritidsbank, och

2. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidsektorn att arbeta vidare med förslaget.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet inrättande av en fritidsbank.

Hilda Knafve förklarar att en fritidsbank är en central för utlåning av fritidsmaterial. 
Materialet kan överlämnas från kommuninvånare, föreningar m.m. Banken syftar till att 
kommuninvånare kan låna fritidsutrustning för att delta i sporter eller andra aktiviteter.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar hur en etablering avseende fritidsbank skull genomföras i 
praktiken, t ex skulle Drivhuset kunna engageras.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar efter dagens förda diskussioner att presidiet enats om ett 
gemensamt förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för beslutsförslaget.

_____
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Dnr KFN 2017/46

§ 48 Avtal med Kulturen angående
Bosjökloster mölla

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett avtalsförslag om
bidrag inkluderande att Höörs mölla ska hållas öppen vid vissa tillfällen, och

2. Ärendet behandlas åter på presidiets sammanträde när nytt avtalsförslag är utarbetat
och kommunicerat med avtalsparten.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för presidiets ledamöter.

Kulturhistoriska föreningen 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 Kultur- och fritidssektorn.

Presidiet diskuterar vilka motkrav som Kultur- och fritidsnämnden ska ställa på sin 
avtalspart för att betala ut bidrag, t ex bör Möllan hållas öppen vid vissa tillfällen.

Överläggning
Presidiet enas efter förda diskussioner om att ett lämpligt motkrav är att Kulturen håller 
Bosjökloster mölla öppen vid vissa tillfällen.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att dagens diskussioner har utmynnat i ett förslag till beslut 
innebärande att Kultur- och fritidsnämnden ställer motkrav på sin avtalspart avseende 
visning av möllan.

Ordförande ställer proposition och finner bifall presidiets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Förslag till avtal.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/79

§ 49 Diskussionspunkt: Deltagande i Bästa 
Biennalen

Beslut
Presidiet beslutar

1. Ställer sig positiva till deltagandet i Bästa Biennalen, och

2. Uppdrar till ansvarig tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn att anmäla kommunens 
deltagande i Bästa biennalen, samt

3. Uppdrar till tjänstemännen att söka finansiering för deltagandet från Moderna museet.

Ärendebeskrivning
Kultur, och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

En konstbiennal med fokus på Barn- och unga under höstlovet. Kultur- och 
fritidsnämnden har tidigare deltagit år 2015 och presidiet skall ta ställning till om man vill 
delta i år igen.

Sista ansökningsdag den 2017-04-03.

Beslutsunderlag
1. Vill du delta i Bästa Biennalen.pdf
_____
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§ 50 Informationspunkt: Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23

Beslut
Presidiet beslutar

Lägga information om planering av besök i samband med Kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 2017-05-23 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
På Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 2017-02-28 beslutade nämnden att 
uppdra till tjänstemännen att planera in ett besök på Martin Olssons (C) lantbruk med 
gemensam lunch inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23.

På Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 2017-02-28 beslutade nämnden att 
uppdra till tjänstemännen att planera in ett besök på Martin Olssons (C) lantbruk med 
gemensam lunch inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23.

Efter sammanträdet har följande förslag utarbetats:

Kl 11.00          Nämnden träffas hos Martin Olsson, Tofta Gård i Snogeröd, Höör

Kl 12.00          Lunch på Gamla Boo Vattenskidklubb, Orups idrottsplats

Kl 13.30          Sammanträde på Mejeriet 6

Yrkanden
Jill Andersson (S) föreslår att nämnden i samband med studiebesöket även besöker 
Vattenskidklubben den 2017-05-23.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/75

§ 51 Ansökan om stöd till parkourpark och
klättervägg inomhus

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdrar till sektorschefen att utreda möjligheten till att tillstyrka ekonomiskt bidrag till
föreningarna, och

2. Uppdrar till sektorschefen att bjuda in föreningarna till diskussionsmöte.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Freddy Friberg förklarar att Tip Generations Höör och Höörs Klätterklubb har i varsin 
skrivelse ansökt om stöd för att kunna bygga en inomhusparkourbana och klättervägg i 
Höör.

Beslutsunderlag
1. Inomhusklättervägg i Höör.doc
2. Skrivelse från Tip Generation.pdf
3. Svar till Tomas Stjerndahl.pdf
_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/110

§ 52 Diskussionspunkt: Förverkligandet av
antagen Biblioteksplan år 2016-2020

Beslut
Presidiet beslutar

Lägga informationen om det fortsatta arbetet med biblioteksplanen med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, följer upp hur ärendet fortskridit.

Ärendet initierades med anledning av att Kommunfullmäktige antog en ny biblioteksplan 
den 2016-05-25. Biblioteksplanen förutsätter ytterligare en tjänst på 50% på 
huvudbiblioteket. Tjänsteutökningen måste tas upp i äskandet om driftbudget för år 2018.

Ärendet behandlades på presidiets sammanträde 2017-02-07 och presidet beslutade:

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.

Freddy Friberg klargör att Kultur- och fritidsnämnden enligt antagen biblioteksplan 
ska tillhandahålla en halvtidstjänst för ändamålet.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2016-05-25 (2016-05-25 KF §66).doc
2. Biblioteksplan, slutversion.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §8).doc
_____
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Dnr KFN 2016/197

§ 53 Diskussionspunkt: Ringsjöhöjdens
vägförening

Beslut
Presidiet beslutar

Uppdrar till sektorschefen att komplettera fastighetsstrategens förslag till skrivelse till 
föreningen. 

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

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.

Presidiet behandlade ärendet den 2017-02-07 och uppdrog till fastighetsstrateg att inleda 
en utredning i ärendet. Lars Frostemark har upprättat ett förslag till skrivelse.

Presidiet diskuterar hur ärendet skall fortskrida.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att presidiet har enats om ett gemensamt förslag till beslut under 
dagens förda diskussion.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Ringsjöhöjdens vägförening.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §9).doc
3. Lars Frostemarks tjänsteskrivelse Till KFN Ringsjöhöjden .docx
_____
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Dnr KFN 2015/156

§ 54 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 officiell invigning kommer att hållas den 2017-06-04. Freddy 
Friberg förklarar det tilltänkta invigningsprogrammet.

Freddy Friberg förklarar att Höörs IS har fått i uppdrag att bjuda in Höörsanknutna 
medaljörer från friidrotts-EM.

Freddy Friberg påtalar att Jeppavallen är en av tre högcertifierade banorna i Sverige.

Överläggning
Ordförande, Jill Andersson (S), påpekar att det förekommit skadegörelse på 
Friidrottsarenan Jeppavallen. Presidet diskuterar möjligheten att installera 
övervakningskameror eller hyra in annan säkerhetstjänst. Freddy Friberg påtalar att 
grindarna på Jeppavallen bör låsas kvällstid men att de besökare som är 
funktionshindrande och avser att träna kvällstid måste förses med en egen nyckel eller 
tagg.

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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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/49

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

Beslut
Presidiet beslutar

Lägga informationen om Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Jill Andersson (S), informerade vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 2017-02-28. Den 2017-03-01 kl 18:30 hölls det ett informationsmöte. Mötet 
utmynnade i att en förening bildades med syfte att bevara Kvarnen, Bävern 10, i Höörs 
kommun.

_____
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Dnr KFN 2016/176

§ 56 Informationspunkt: Skolmuseet och dess
fortsatta användningsområde 

Beslut
Presidiet beslutar

Lägga informationen om Skolmuseet och dess fortsatta användningsområde med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

Vid nämndens sammanträde 2017-02-28 informerade Hilda Knafve om att den 2017-03-
16 kl. 18:30 kommer det hållas ett öppet diskussionsmöte kring skolmuseets framtid på 
Mejerigatan 4.

Hilda Knafve följer upp hur ärendet fortskridit.

Hilda Knafve förklarar att Höörs museiförening har meddelat att föreningen inte kommer 
att fortsätta med verksamheten i skolmuseet.  

Torsdagen den 2017-03-16 kl. 18:30 kommer det hållas ett öppet diskussionsmöte kring 
skolmuseets framtid på Mejerigatan 4. Alla är välkomna.

 En plan för skolmuseets användning och innehåll behöver utarbetas. Kultur- och 
fritidsstrategen har funderat på nya användningsområden och exempelvis kan lokalerna 
användas till:

1. Fortsatt skolmuseum som skolor kan använda

Intresseförfrågan är skickad till skolan.

2. Ett föreningsdrivet Höörsmuseum. Öppethållande måste lösas poängterar Hilda
Knafve.

3. Kreativ verkstad

Liknande med vad presidiet såg när de var på studiebesök på fritidsgården i Halmstad. 
Tillgång till verkstaden kan lösas med avtal och tagg förklarar Hilda Knafve. 

4. Lokaler för musik-/kulturskola.

Hilda Knafve förklarar att hon kommer att diskutera ovanstående förslag med berörda 
parter.

_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/29

§ 57 Walk of Fame

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Hemställa till Kommunstyrelsen att utse två representanter som  tillsammans med 
Höörs Försköningsförening skall utgöra kommittén för Walk of Fame.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.

Hilda Knafve anmälde ärendet som en extra punkt under fastställande av 
föredragningslistan.

Kultur- och fritidssektorn skall ha ett diskussionsmöte med föreningen gällande avtalet 
den 2017-03-15. Hilda Knafve förklarar att kommittén som skall utse kandidater skall 
bestå av tre representanter från Höörs Försköningsförening och två representanter från 
Höörs kommun. Hilda Knafve och presidiet diskuterar vem som skall representera Höörs 
kommun i kommittén och presidiet enas om att Kommunstyrelsen ska utse vem som skall 
representera kommunen. 

_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 58 Integrationsfrågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör om aktuella integrationsfrågor.

Presidiets ledamöter uppmanas att fundera över frågor till det gemensamma 
arbetsutskottsammanträdet mellan BUN, KFN och SN den 2017-03-21.

Freddy Friberg informerar om att Migrationsverket har beslutat att Höörs kommun skall ta 
emot 50 stycken flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd under 2017. Med 
anledning av detta har avtal tecknats med Frostavallen avseende hotelldelen.

_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/43

§ 59 Information

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga nedanstående informationspunkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Föreningsmöte den 2017-03-21. Pensionär- och, ungdoms- och handikappsföreningar
är inbjudna.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/45

§ 60 Meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna,

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 7, Ny plattform för E-tjänster och hantering av

handlingar till kommunens nämnder - PRIOS-avtalet, KFN 2017/54.

2. Anteckningar från träff med kontaktpolitikerna och KFN:s administration den 2017-01-
30, KFN 2017/38.

3. Anteckningar från träff med pensionärsföreningarna den 2017-02-16, KFN 2017/62.

4. Anteckningar från träff med kulturföreningarna den 2017-02-10, KFN 2017/65.

5. Avtal beträffande tillsyn av Vaxsjön, Sätofta och Tjörnarps badplatser 2017, KFN
2017/64.

6. Samrådshandlingar för Blommeröd, KFN 2017/69.

7. Samråd ang. detaljplan för Sätofta 18:54 m. fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan, KFN
2017/71.

8. SÖSAM-protokoll från den 19 januari, KFN 2017/50.

9. Avtal gällande hämtning och lämning av latrin 2017, KFN 2017/83.

10. Polisärende, stöld utegymmet och skadegörelse på släpfordon Jeppavallen, KFN
2017/81.

11. Missiv - bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun, KFN 2017/89.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/44

§ 61 Anmälningar

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att ingenting nytt inkommit i detta ärende.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/42

§ 62 Anmälan av delegeringsbeslut mars 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga information om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/6

§ 63 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga postlistan avseende perioden 2017-02-01--2017-02-28 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan avseende perioden 2017-02-01--2017-02-28 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-02-01 -- 28.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/68

§ 64 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, föredrar ärendet. 

Freddy Friberg informerar om det aktuella personalläget.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/63

§ 65 Övriga frågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Extra ärenden som anmälts till dagens sammanträde:

1. Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om bidrag till klättervägg, KFN 2017/75.

2. Freddy Friberg anmäler information om möte med Höörs Jazz. Freddy Friberg förklarar
att föreningen har påtalat att lokalen Kulturhuset Anders inte är optimalt för jazzkonserter 
och presidiet diskuterar alternativa lokaler. 

3. Freddy Friberg anmäler behov av inplanerande av möte med Höörs kanotklubb och
Frosta Multisport. Freddy Friberg förklarar att föreningarna har uttryckt önskemål om att 
möta Kultur- och fritidssektorn. Freddy Friberg föreslår att Jill Andersson (S) och Tom 
Ström (M) skall medverka på det kommande mötet.

4. Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om ökad ersättning till Föreningsalliansen.
Freddy Friberg informerar om att Höörs Föreningsallians inkommit med en ansökan om 
ökad ersättning. Presidiets ledamöter diskuterar ansökan.

5. Freddy Friberg anmäler information om möte med ungdomsföreningarna 2017-03-21 kl.
18:30 på Älvkullen i stora salen. Alla är välkomna!

6. Freddy Friberg anmäler information om Musikskolan. Freddy Friberg förklarar att de
nyinstallerade dörrarna på Musikskolan inte är förenliga med fastighetens karaktär.

7. Hilda Knafve anmäler information om invigning av naturreservaten Prästabonnaskogen
i Tjörnarp 2017-05-22.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/198

§ 36 Informationspunkt: Actic

Beslut
Presidiet föreslår Kultur och fritidsnämnden besluta

1. Om nytt avtal inte träffas med Actic skall lokalen brukas som föreningslokal tillsvidare,
och

2. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett nytt förslag till
lokalens framtida användningsområde.

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, föredrar ärendet tillsammans med 
sektorschef Freddy Friberg.

Johan Enbom förklarar att avtalet mellan Höörs Bad och Sportcenter och Actic är avslutat 
och avtalsförhandlingar pågår.

Johan Enbom påpekar att problematiken besår i lokalernas utformning samt frågan om 
bemanning. Actic har inkommit med ett förslag på förändring av lokalen och Actic 
har anmält sitt intresse till att överta befintlig personalstyrka som arbetar i gymmet. Johan 
Enbom informerar om att ett slutgiltigt förslag från Actic väntas i maj 2017.

Johan Enbom påtalar att Kultur- och fritidsnämnden i den fortsatta behandlingen av 
ärandet bör ta i beaktning vad anläggningen är till för och vilka som skall nyttja 
anläggningen i framtiden.

Freddy Friberg klargör att Kultur- och fritidssektorn verksamheten Actic genererar intäkter 
årligen men att det är Kultur- och fritidssektorn som belastas av personalkostnaden för 
den aktuella verksamheten.  

Freddy Friberg påtalar att Höörs kommun har sex stycken etablerade gym på orten.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar ärendet och enas om ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att efter dagens förda diskussioner har presidiet enats om ett 
gemensamt förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för presidiets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Illustration Actic Höörs Bad och Sportcenter.rvt.pdf
_____
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TJÄNSTESKRIVELSE

2017-03-13 Diarienummer Sida
1 (1)

KULTUR OCH FRITID
Älvkullen

Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan - 
uppdaterad

Aktuellt läge
Med anledning av planerad renovering/ombyggnad av Ringsjöskolan har jag fått uppdrag om att vara 
med i planeringsgrupp för att tillvarata våra intressen vad gäller lokaler för fritidsgårdsverksamheten. 
Nu drivs verksamheten som projekt. Det är andra verksamhetsåret. Verksamheten är välbesökt av 
högstadieelever från kommunens högstadieskolor. Jag anser att det finns ett behov av att permanenta 
verksamheten och driva den parallellt med verksamheten på Älvkullen.

Fritidsledarnas närvaro i skolan
Från och med den 27/2-2017 kommer det att finnas fritidledare som arbetar på Ringsjöskolan under 
hela skoldagen. Vi kommer även att hålla öppet för eleverna på eftermiddagarna när skolan slutar och 
fram till att ordinarie verksamhet öppnar på kvällen. 

Ombyggnad/renovering av Ringsjöskolan
Arbetsgrupper har bildats tillsammans med arkitekter för att ta fram förslag på hur lokalerna ska 
utformas. För att vi ska kunna få våra behov av lokaler till fritidsverksamheten med i förslaget behövs 
ett beslut på om verksamheten kommer att permanentas.

Kostnader fritidsgården på Ringsjöskolan
Två stycken 75% tjänster inklusive PO 900 000
Lokalhyra 280 000
Pedagogiskt material mm. 150 000
Städkostnad (uppskattat) 120 000
Summa kostnader 1 450 000

Kostnader för lokalhyra och städ ska omfördelas inom ram mellan BUN och KFN. Merkostnaden 
(1050 000 kr) ryms delvis inom tilldelad ram från 1900-kontot.

Helen Hellström

Chef Fritidsenheten
0413-281 53
helen.hellstrom@hoor.se

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

Kultur och fritidsnämnden
Box 53
243 21 Höör
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/90

§ 37 Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan

Beslut
Presidiet beslutar

1. Efter dagens förda diskussioner att revidera skrivelsen vid sittande bord, och

2. Tillstyrker fortsatt fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan.

Ärendebeskrivning
Chef för fritidsverksamheten, Helen Hellström, har upprättat en skrivelse med syfte att få 
till stånd ett politiskt beslut huruvida fritidsverksamheten på Ringsjöskolan skall 
permanentas i framtiden.

Helen Hellström förklarar att med anledning av planerad renovering/ombyggnad av 
Ringsjöskolan har Helen fått uppdrag om att vara med i planeringsgrupp för att tillvarata 
våra intressen vad gäller lokaler för fritidsgårdsverksamheten. I dagsläget drivs 
verksamheten som projekt och projektet är inne på andra verksamhetsåret. Helen 
Hellström påtalar att verksamheten är välbesökt av högstadieelever från kommunens 
högstadieskolor. Helen Hellström anser att det finns ett behov av att permanenta 
verksamheten och driva den parallellt med verksamheten på Älvkullen. Ett politiskt 
ställningstagande är också viktigt för att för att verksamheten skall kunna få behoven av 
lokaler till fritidsverksamheten med i förslaget som utarbetas i samband med 
ombyggnationen.

Helen Hellström informerar om att det från och med den 27/2-2017 kommer det att finnas 
fritidsledare som arbetar på Ringsjöskolan under hela skoldagen. Verksamheten 
kommer även att hålla öppet för eleverna på eftermiddagarna när skolan slutar och fram 
till att ordinarie verksamhet öppnar på kvällen.

Sektorschef, Freddy Friberg, påpekar att ärendet är för behandling nu för att det krävs att 
verksamhetens permanentas för att kunna inkluderas i ombyggnadsarbetet.

Freddy Friberg visar ledamöterna en presentation som Kultur- och fritissektorn har fått del 
av vid verksamhetsbesök på Tegelhuset i Malmö.

 Ledamöterna diskuterar fritidsverksamhetens framtid på Ringsjöskolan.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar att den beräknade lönekostnaden är lågt beräknad och 
beslutar sig för att justera kostnaden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan rev 2017-03-14.docx
_____
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KULTUR OCH FRITID
Allaktivitetshuset Älvkullen

Sommarlovsaktiviteter 2017
Sommarlovsaktiviteter
Kommunerna i Sverige har möjlighet att rekvirera medel från MUCF(Myndigheten för ungdoms - och 
civilsamhällesfrågor) för att anordna gratis sommaraktiviteter för barn och unga 6-15 år.

Regeringsbeslut 11:3 S2016/00439/FST 
Uppdrag åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att administrera, fördela medel och 
följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter. 

Diarienummer: S2016/00439/FST 

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att 
administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter under 2016–
2019, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 

Bidragets storlek 

2017 delar MUCF ut cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera 
bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är 
baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd. 

Hörby kommun 336 277 kronor.

Höörs kommun 209 662 kronor.

MUCF:s kriterier för bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017 
Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser. 

Sommaraktiviteterna ska: 

 Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.

 Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.

 Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.

 Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska
heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för 
sina sommarlovsaktiviteter 2017.

Förslag till beslut, kultur och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medel från MUCF till sommarlovsaktiviteter fördelas till 
kommunens kultur- och fritidsföreningar och nämndens verksamhetsområde enligt MUCF:s kriterier 
samt att chef för fritidsenheten revirerar medel från MUCF.

Kultur och fritidsnämnden
Box 53
243 21 Höör
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KULTUR OCH FRITID
Allaktivitetshuset Älvkullen

Höörs kommuns kriterier och bestämmelser för bidraget 
 Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga 6-15 år.

 Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och
möjlighet att delta.

 Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och
skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

 Aktiviteterna får inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.

 Aktiviteterna skall genomföras under perioden den 12 juni – 11 augusti.

 Aktiviteterna skall vara öppna för barn och unga från Höör och Hörbys kommun.

 Föreningsaktiviteterna skall vara under minst tre veckodagar.

 Aktiviteterna skall marknadsföras via kommunernas och föreningarnas olika
plattformer(hemsida, facebook, sociala medier etc.).

 Föreningarna står för arbetsgivaransvaret för ledarna till sina aktiviteter.

 Aktiviteterna är inte LOK-stödberättigade enligt Riksidrottsförbundets kriterier.

 Bidraget ska sökas senast den 16 april.

Föreningsansökan
Ansökan görs av föreningar från den 15 mars på samma sätt som övriga bidrag söks av kommunen. 
Ny länk speciellt för bidraget kommer att läggas upp.

Redovisning 
Höör kommuns redovisar genom Chef för fritidsenheten hur det fördelade medlen har använts till 
MUCF kopplat till antalet deltagare, kostnad och aktivitetför varje verksamhet. 

Föreningarna redovisar antalet deltagare och kostnad för den aktivitet som bedrivits till Höörs 
kommun enligt information i bidragsansökan. 

Redovisning föreningsbidrag
Föreningarna ska redovisa till Höörs kommun senast den 31 augusti. Redovisning av kostnader samt 
antal flickor och pojkar var för sig enligt åldersindelning nedan.

 6 – 8 år

 9 – 11 år

 12 – 15 år

Program och anmälan
Programmet för kommunerna är gemensamt och görs av personal i Hörby kommun. Det kommer att 
spridas på kommunernas hemsidor, Facebook, sociala medier och på skolorna. Anmälan kommer att 
kunna göras i direktlänk i det digitala programmet. Det kommer även finnas möjlighet att få hjälp med 
anmälan om man inte har tillgång till dator.
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Helen Hellström

Chef för fritidsenheten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/87

§ 38 Sommarlovsaktiviteter 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Avsätta ett belopp för att transportera ungdomar till och från sommarlovsaktiviteter som
anordnads i Hörby kommun under 2017, och

2. Uppdra till Helen Hellström att fortskrida arbetet med föreliggande plan.

Ärendebeskrivning
Chef för fritidsenheten, Helen Hellström föredrar ärendet.

Helen Hellström har upprättat en tjänsteskrivelse som ledamöterna får ta del av.

Helen Hellström förklarar att programmet för kommunerna är gemensamt och görs av 
personal i Hörby kommun. Det kommer att spridas på kommunernas hemsidor, Facebook, 
sociala medier och på skolorna.

Freddy Friberg påpekar att eftersom Höörs kommun och Hörby kommun samarbetar 
gällande sommarlovsaktiviteterna finns det behov av att erbjuda transport mellan 
kommunerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse sommaraktiviteter 2017 rev 2017-03-14.docx
_____
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MÅNADSUPPFÖLJNING

Datum Diarienummer Sida
2017-03-09 1 (2)

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsuppföljning februari 2017

Verksamhet
Utfall   ack 
febr

Period-
avvikelse

Budget 
2017

Prognos 
2017

Avvikelse 
2017

Nämnd och styrelseverksamhet -0,1 0,0 -0,7 -0,7 0,0

Allmän fritidsverksamhet -0,7 0,1 -4,6 -4,6 -0,1

Allmän kulturverksamhet, övrigt -0,1 0,2 -1,6 -1,6 0,0

Bibliotek -1,1 0,0 -6,5 -6,5 0,0

Musikskola/Kulturskola -0,6 0,0 -4,7 -4,7 -0,1

Idrotts- och fritidsanläggningar -1,7 0,1 -10,7 -10,7 0,0

Fritidsgårdar -1,0 0,0 -6,1 -6,1 0,0

Bad-och sportcentrum -1,9 -0,3 -9,7 -10,6 -0,9
Summa (tkr) -7,0 0,2 -44,4 -45,4 -1,0

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Kultur och fritidnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på –1,03 mnkr. 

Allmänna fritidsverksamheten har haft personalutgifter som i nuläget kommer generera ett underskott 
om inte oväntade förändringar sker under året. För att den löpande verksamheten ska fungera är det 
inte möjligt att spara bort hela underskottet. 

Musikskolans verksamhet har förra terminen haft minskade intäkter p g a färre antal elever. Även för i 
år räknar Musikskolan med minskade intäkter som hänförs till minskat elevantal och då övriga 
budgeten för musikskolan är begränsad kommer dessa minskade intäkter göra att musikskolan gör en 
prognos på ett underskott med -0,06 mnkr.

På Bad- och sportcentrums verksamhet sker en del stora förändringar under året som kommer att 
påverka verksamheten. Actic där sker förhandlingar om hur det ska se ut framöver. Prognosen för 
Actic ger minskade intäkter med – 0,4 mnkr i prognos. I budgetarbetet minskades budgetramen för 
bad och sportcentrum med -0,45 mnkr vilket skulle vara en besparing av kommande filterbyte. Denna 
besparing kommer inte att kunna visa sig i årets utfall, snarare något som kommer att generera lägre 
verksamhetskostnader för badet framöver när filterbytet är gjort.  I samband med filterbytet kommer 
badet att hålla stängt minst tre månader vilket även leder till minskade intäkter med ca -0,14 mnkr. I 
detta underskott är även medräknat att vissa kostnader såsom vatten och uppvärmning kommer att 
minska under stängningsperioden. Översyn av organisation pga ökad verksamhet med bl.a. skolans 
krav och simskolan, samt en efterfrågan av ett vaktmästeri kan betyda ökade kostnader.

Att periodens utfall visar på en positiv avvikelse beror främst på att vissa bidrag som betalas ut 
kommer att göras senare under vårterminen. 
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KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Övriga verksamheter inom Kultur och fritidsnämnden beräknas hålla budget. 

Eventuella åtgärder för budget i balans

Freddy Friberg 
Kultur- och fritidschef
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/36

§ 39 Ekonomisk uppföljning för februari 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga den ekonomiska uppföljningen för februari månad 2017 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp Kultur- och fritidsnämndens ekonomi för 
innevarande budgetperiod.

Freddy Friberg förklarar att månadsuppföljningen för februari är färdigställd. Freddy 
Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden i dagsläget prognostiserar 1 miljon kronor i 
negativ budgetavvikelse för 2017.

Freddy Friberg klargör att posten idrotts- och fritidsanläggningar inte är upptagna i 
månadsuppföljningen.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.

Ordföranden frågar presidiet om presidiet kan besluta i enlighet med sektorsledningens 
förslag. Ordföranden finner bifall för sektorsledningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Månadsuppföljning KFN 201702.docx
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/181

§ 40 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Presidiet beslutar

1. Överlämna beslutanderätten till ordföranden, och

2. Ordföranden fastställer förslag till Budgetskrivelse för år 2018, samt

3. Budgetskrivelsen för 2018 anmäls till nämndens sammanträde den 2017-03-29.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för ärendet tillsammans med Kultur- och 
fritidsstrateg Hilda Knafve.

Hilda Knafve redogör för investeringsredovisningen.

Freddy Friberg visar vid sittande bord ett förslag till budgetskrivelse och förtydligar att 
budgetskrivelsen måste vara färdigställd i slutet på denna vecka.

Budgetberedningen har behandlat önskemål från de olika nämnderna och beslut har 
fattats för beviljade eller avslag. Ledamöterna diskuterar vilka poster som Kultur- och 
fritidsnämnden fått beviljat och vilka som nämnden fått avslag på.

Beslutsunderlag
1. Investering 2018 mm.xlsx
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/76

§ 41 Ansökan om bidrag till allsångskvällar
2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Bevilja medel om 55 000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet av
allsångskvällar 2017, och

2. Medlet utbetalas från verksamheten allmänkultur.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve och Sektorschef Freddy Friberg föredrar ärendet. 

Höörs Föreningsallians arrangerar tillsammans med Höörs Hedersmedborgare Åke 
Hjerpe fem allsångskvällar vid Berggrenska Gården under juli - augusti 2017.

Traditionsenligt bjuder Åke Hjerpe på allsång för samtliga invånare i Höör. Evenemanget 
är välbesökt och lättillgängligt oavsett generation, kön och funktionsskillnader. Fri entré 
för besökare.

Höörs Föreningsallians ansöker om ett bidrag på 55 000 kronor för att genomföra 
allsångskvällarna.

Ledamöterna diskuterar ansökan.

Beslutsunderlag
1. Bidrag till allsångskvällar 2017.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/77

§ 42 Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen
2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Bevilja medel om 20.000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet
av Fritidsfestivalen 2017, och

2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse
överlämnats från föreningen, samt

3. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.

Höörs Föreningsallians, HFA, planerar att arrangera en Fritidsfestival i Höör söndagen 
den 3 september 2017.

Detta event har HFA arrangerat 2009, 2010, 2011 och 2012 och arrangemanget har 
återigen efterfrågats av föreningslivet.

Temat för 2017 är ”Förening för alla” med ledorden jämställdhet, generation, integration, 
funktionsförmåga.

Intentionen är att denna dag ge möjlighet till ”prova på” och skapa nya fritidsintressen för 
barn och ungdomar. Föreningarna får här tillfälle att engagera fler medlemmar och ledare 
för att utöka sin verksamhet.

Höörs Föreningsallians ansöker om bidrag från Kultur- och fritidsnämnden om 50 000 
kronor för att genomföra arrangemanget.

Ledamöterna diskuterar ansökan.

Beslutsmotivering
Ekonomiskt 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.

Innan förlustbidrag utbetalas från nämndes projektkonto krävs en fullständig ekonomisk 
redogörelse  från föreningen.

Beslutsordning
Ordförande frågar presidiet om ledamöterna vill besluta i likhet med tidigare behandlande 
ärende. Innebärande att ekonomiskt medel tillstyrks om 20.000 kronor och  beviljas som 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

förslutbidrag.

Ordförande ställer proposition och finner bifall för förslaget.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 2017.pdf
_____

Page 123 of 147



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-03-06 KFN 2017/41 1 (1)

KULTUR- OCH FRITID

Arkivansvarig och arkivombud

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att: 

- Utse kultur- och fritidschef Freddy Friberg som arkivansvarig

Ärendebeskrivning
Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för 
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det innebär 
att nämnden ska: 

1. Organisera sitt arkiv

2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning

3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst

4. avgränsa arkivet

5. verkställa föreskriven gallring.

För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i 
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska: 

”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som 
hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är 
ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.” (se Höörs kommuns arkivreglemente sid 5, 
beslutsunderlag 1)

Personen i fråga bör ha delegerings- och budgetansvar. Arkivansvarig ska utse en eller 
flera personer som arkivombud. 

Arkivombud ska sköta den löpande och praktiska hanteringen av myndighetens arkiv (se 
”Arbetsbeskrivning för arkivansvarig och arkivombud” beslutsunderlag 2) 

Gunilla Brantberger
Administratör
0413-281 56
gunilla.brantberger@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Arbetsbeskrivning för arkivombud och arkivansvarig
2. Höörs kommuns arkivreglemente

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

Kultur- och fritidsnämnden
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ARBETSFÖRDELNING

Datum för fasställande Ansvarig Sida
2017-01-01 Magnus Nilsson 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Version Fastställd av

Avdelning 1 Xxxx Xxxxxxxx

Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud

Arkivansvarig

Placering i den egna organisationen

Ytterst är det politikerna i nämnden, eller bolagets styrelse, som bär ansvaret för myndighetens 
verksamhet och de allmänna handlingar som hanteras där. Av praktiska skäl ska dock ansvaret för 
myndighetens arkivvård samordnas till en särskild befattningshavare, så kallad arkivansvarig, som bör 
vara högt placerad vid myndigheten och lämpligen ha eget resursansvar för arkivfrågor. Den 
arkivansvarige ska vara placerad så att denne har möjlighet att bevaka och påverka verksamhetens 
beslutsprocesser och budgetarbete. Detta innebär en organisatorisk placering direkt under 
förvaltningschef eller verkställande direktör – förslagsvis utvecklings- eller administrativ chef.

Roll och arbetsuppgifter

Rollen som arkivansvarig innebär ett formellt ansvar för arkivet hos en myndighet 
(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det finns resurser och kompetens för att 
hantera informationsförvaltningen (arkivvården). Den arkivansvarige har en viktig roll som länk 
mellan arkivmyndigheten och den egna verksamheten och är kontaktperson mot Sydarkivera. Rollen 
är främst bevakande och samordnande men innebär också en arbetsledande funktion avseende det 
praktiska arkivarbetet i den egna verksamheten. Sydarkivera stödjer den arkivansvarige i dennes 
arbete genom råd, handledning och regelbundna inspektioner.

Arkivansvarigs arbetsuppgifter:

 känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård och hantering av allmänna
handlingar

 bevaka arkivlagen och se till att Sydarkiveras arkivregler efterlevs inom den egna
verksamheten

 samråda med Sydarkivera i frågor angående arkiv- och informationshantering

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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 löpande bevaka verksamhetens besluts- och budgetprocesser och deras påverkan på arkiv- 
och informationshanteringen

 övervaka förändringar vid omorganisationer, införskaffande av nya IT-stöd, nya
verksamhetsrutiner m.m. och samråda med Sydarkivera hur dessa påverkar arkiv- och
informationshanteringen

 upprätta arkivbeskrivning, hålla denna uppdaterad och skicka den till Sydarkivera för
godkännande

 utarbeta dokumenthanteringsplan för verksamheten i samråd med Sydarkivera och se till att
planen fortlöpande hålls aktuell

 vara sammankallande vid Sydarkiveras inspektion och se till att verksamhetsrepresentanter
finns närvarande vid inspektionen

 fånga upp och till Sydarkivera vidarebefordra i den egna organisationen förekommande
frågor angående arkiv- och informationshantering

 sprida information från Sydarkivera i den egna organisationen

Arkivombudets arbetsuppgifter:

 känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård och hantering av allmänna
handlingar

 Vårda förvaltningens/avdelningens handlingar

 Hålla handlingarna tillgängliga enligt OSL och andra lagrum

 Biträda arkivansvarig vid upprättande av arkivbeskrivning

 Verkställa beslutad gallring, enligt verksamhetens dokumenthanteringsplan.

 Biträda vid utarbetande av gallringsanvisningar

 Se till att bevarandet följs enligt verksamhetens dokumenthanteringsplan.

 Överlämna handlingar efter överenskommelse till kommunarkivet

 Samråda med arkivansvarig för verksamheten och arkivmyndigheten respektive
kommunarkivet i arkivfrågor
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ARKIVREGLEMENTE 
för Höörs kommun 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den 

efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar 

för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa 

en långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och 

arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det 

här reglementet finns särskilda bestämmelser för Höörs kommun som Höörs 

kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i 

reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och 

förmedlas. 

Omfattning  
Reglementet gäller för Höörs kommuns samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter 

i Höörs kommun.  

Med myndighet avses i detta reglemente: 

 Fullmäktige och dess revisorer.

 Kommunstyrelsen.

 Nämnder och styrelser med förvaltningar.

 Andra styrelseformer med självständig ställning.

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska

föreningar och stiftelser där Höörs kommun utövar har ett rättsligt bestämmande

inflytande.

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt 

bindande beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller 

motsvarande.  

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter 

samråd med respektive arkivmyndigheter. 

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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Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt 

arv som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till 

insyn i såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort.  

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar

 Information för rättsskipning och förvaltning

 Forskningens behov

Definitioner 
Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.  

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 

Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos 

myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga men kan ibland innehålla 

sekretessuppgifter.  

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den 

verksamhet eller de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar 

samtliga informationssystem (analoga och digitala) som hanterar allmänna 

handlingar/allmän information.  

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet 

(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det finns 

resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen 

(arkivvården).  

Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och 

informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning.   

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och 

skapar handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för 

arkivmyndigheten. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv. 

Arkivombud Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 

informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt 

företag. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. 

I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, 

arkivbeskrivning och arkivförteckning. 
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Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med 

arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för 

myndighetens arkivombud.  

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. 

Dokument-

hanteringsplan 

Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut 

om gallring.  

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, 

kontroller och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations-

förvaltning 

(arkivvård) 

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, 

distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att 

systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör till 

arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i Arkivlagen.  

Organisation och ansvar 
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, Höörs kommuns 

arkivmyndighet, benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och Höörs 

kommuns myndigheter.  

Arkivmyndigheter 

Gemensam arkivmyndighet 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 

förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen 

Sydarkivera. 

Sydarkiveras ansvarsområden:  

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller

myndighet, med begäran om åtgärd.

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.

 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.

Lokal arkivmyndighet 

Lokal arkivmyndighet för Höörs kommun är kommunstyrelsen. 

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:  

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade

verksamhet efter samråd med Sydarkivera.

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala

arkivmyndigheten.

 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.
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Arkivfunktion 

Sydarkiveras arkivfunktion 

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, 

Sydarkiveras förvaltning, med tillsynsarkivarie.  

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 

● Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras

förbundsordning och handlingsprogram.

● Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.

● Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma

arkivmyndigheten.

● Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.

● Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.

● Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.

● Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell

verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.

● Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller

arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet.

● Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till

gallringsbeslut.

● Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av

information från IT-baserade verksamhetssystem.

● Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och

dokumenthantering

● Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering.

● Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom

verksamhetsområdet.

Lokal arkivfunktion 

För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta 

reglemente finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett centralarkiv.  

Kommunarkivarien svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av 

överlämnade arkiv.  

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden:  

● Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala

arkivmyndigheten.

● Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.

● Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell

verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.

● Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.

● Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.
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● Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

● Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.  

● Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv 

och dokumenthantering  

 

Myndigheten 
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa 

organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i 

myndighetens verksamhet.  

 

I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för 

informationsförvaltningen. Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten 

utser någon annan. Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som svarar för det 

praktiska arbetet med arkivet.  

Myndighetens ansvarsområden:  

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 

informationens beständighet.  

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd 

med Sydarkivera.  

 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet 

med informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och 

informationsredovisning (arkivombud och vid behov arkivsamordnare).  

 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera 

(elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).  

 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation 

eller arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av 

nya informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra 

verksamhet till enskilt organ.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och 

antar dokumenthanteringsplan.  

 

Planera informationshantering 
Hantering av information ska styras och planeras.  

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i 

samråd med Sydarkivera. 

 

Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med 

hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Dokumenthanteringsplanen ska hållas 
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aktuell. Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod 

och utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar 

informationsförvaltningen. 

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och 

innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. 

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.  

Redovisa information 

Arkivbeskrivning 
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den 

hanteras samt vara utformad så att den underlättar användningen. 

Arkivförteckning 
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 

arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras 

förvaltning. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som 

instrument för kontroll av arkivet.  

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om 

information saknas.  

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas 

från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 

Förvalta information  
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, 

avgränsa och skydda informationen.  

Systematisera 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk 

och logisk struktur finns kvar.  

Förvara 
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer. 

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 
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Gallra och rensa 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av 

ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. 

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett 

sådant sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana 

uppgifter raderats.  

Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som 

gallring om detta medför: 

 Informationsförlust. 

 Förlust av möjliga sammanställningar. 

 Förlust av sökmöjligheter. 

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av 

myndigheten eller den lokala arkivmyndigheten. 

All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som 

tas fram i samråd med Sydarkivera. 

Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, 

i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 

från arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar 

överlämnas till arkivmyndighet.  

Överlämna 
 

Överlämna till annan myndighet 
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten 

överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § 

offentlighets- och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det 

organ som fortsätter verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om 

verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera efter förslag av berörda 

myndigheter hur arkivet ska hanteras. 

 

Överlämna till arkivmyndighet 
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till 

arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller 

Sydarkivera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet 

eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet 

och/eller Sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med 

verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera.  

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet 

enligt detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.  
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Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 

arkivmyndigheten utan att överlämnas.  

Lokal arkivmyndighet kan ta emot arkiv från föreningar, privatpersoner och privata bolag 

där huvudman saknas. Vid överlämnandet av arkivet äger lokal arkivmyndighet rätt att 

besluta om arkivet kan levereras och förvaras med hänsyn till allmänhetens och 

forskningens intresse samt möjligheten till fysisk förvaring. Arkivet ska då anses som skänkt 

och förvaringen ska ej vara förenlig med några kostnader. Arkivet blir då kommunens 

egendom.  

Utlån 
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 

tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. 

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- 

och sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån 

begränsas. 

 

Utlånande lokal arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden 

hanteras varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut 

återlämnas. 

 

 

________________ 
Reglementet träder i kraft 2017-01-01. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/41

§ 43 Arkivansvarig och arkivombud

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Utse kultur- och fritidschef Freddy Friberg som arkivansvarig.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden skall utse en arkivansvarig. Den arkivansvarige bör vara högt 
placerad vid myndigheten/förvaltningen och ha delegerings- och budgetansvar. 
Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som arkivombud. Arkivombud ska sköta 
den löpande och praktiska hanteringen av myndighetens arkiv.

Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för 
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det innebär att 
nämnden ska:

1. Organisera sitt arkiv

2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning

3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst

4. avgränsa arkivet

5. verkställa föreskriven gallring.

För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i 
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska:

”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som 
hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är 
ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.” (se Höörs kommuns arkivreglemente sid 5)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Arkivansvarig och arkivombud.doc
2. Beslutsunderlag 1. Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud.docx
3. Beslutsunderlag 2. Höörs kommuns arkivreglemente.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/29

§ 57 Walk of Fame

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Hemställa till Kommunstyrelsen att utse två representanter som  tillsammans med 
Höörs Försköningsförening skall utgöra kommittén för Walk of Fame.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve,  föredrar ärendet.

Hilda Knafve anmälde ärendet som en extra punkt under fastställande av 
föredragningslistan.

Kultur- och fritidssektorn skall ha ett diskussionsmöte med föreningen gällande avtalet 
den 2017-03-15. Hilda Knafve förklarar att kommittén som skall utse kandidater skall 
bestå av tre representanter från Höörs Försköningsförening och två representanter från 
Höörs kommun. Hilda Knafve och presidiet diskuterar vem som skall representera Höörs 
kommun i kommittén och presidiet enas om att Kommunstyrelsen ska utse vem som skall 
representera kommunen. 

_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

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
_____
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2016-10-26 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

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)
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/156

§ 54 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 officiell invigning kommer att hållas den 2017-06-04. Freddy 
Friberg förklarar det tilltänkta invigningsprogrammet.

Freddy Friberg förklarar att Höörs IS har fått i uppdrag att bjuda in Höörsanknutna 
medaljörer från friidrotts-EM.

Freddy Friberg påtalar att Jeppavallen är en av tre högcertifierade banorna i Sverige.

Överläggning
Ordförande, Jill Andersson (S), påpekar att det förekommit skadegörelse på 
Friidrottsarenan Jeppavallen. Presidet diskuterar möjligheten att installera 
övervakningskameror eller hyra in annan säkerhetstjänst. Freddy Friberg påtalar att 
grindarna på Jeppavallen bör låsas kvällstid men att de besökare som är 
funktionshindrande och avser att träna kvällstid måste förses med en egen nyckel eller 
tagg.

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

Page 139 of 147



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-14 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/48

§ 58 Integrationsfrågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör om aktuella integrationsfrågor.

Presidiets ledamöter uppmanas att fundera över frågor till det gemensamma 
arbetsutskottsammanträdet mellan BUN, KFN och SN den 2017-03-21.

Freddy Friberg informerar om att Migrationsverket har beslutat att Höörs kommun skall ta 
emot 50 stycken flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd under 2017. Med 
anledning av detta har avtal tecknats med Frostavallen avseende hotelldelen.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/43

§ 59 Information

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga nedanstående informationspunkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Föreningsmöte den 2017-03-21. Pensionär- och, ungdoms- och handikappsföreningar
är inbjudna.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/45

§ 60 Meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna,

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 7, Ny plattform för E-tjänster och hantering av

handlingar till kommunens nämnder - PRIOS-avtalet, KFN 2017/54.

2. Anteckningar från träff med kontaktpolitikerna och KFN:s administration den 2017-01-
30, KFN 2017/38.

3. Anteckningar från träff med pensionärsföreningarna den 2017-02-16, KFN 2017/62.

4. Anteckningar från träff med kulturföreningarna den 2017-02-10, KFN 2017/65.

5. Avtal beträffande tillsyn av Vaxsjön, Sätofta och Tjörnarps badplatser 2017, KFN
2017/64.

6. Samrådshandlingar för Blommeröd, KFN 2017/69.

7. Samråd ang. detaljplan för Sätofta 18:54 m. fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan, KFN
2017/71.

8. SÖSAM-protokoll från den 19 januari, KFN 2017/50.

9. Avtal gällande hämtning och lämning av latrin 2017, KFN 2017/83.

10. Polisärende, stöld utegymmet och skadegörelse på släpfordon Jeppavallen, KFN
2017/81.

11. Missiv - bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun, KFN 2017/89.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

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

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/68

§ 44 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Beslut
Presidiet beslutar

1. Bevilja ansökta verksamhetsbidrag, och

2. Ansökande föreningar uppmanas att begära en medlemsavgift från sina medlemmar,
och

3. Uppdra till Kultur- och fritidsstrateg att inhämta uppgift om medlemsavgift avseende
Höör Barock, samt

4. Ärendet anmäls till nämndens sammanträde 2017-03-29 som ett delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör för ärendet.

Kulturföreningarna i Höör har inkommit med ansökan för verksamhetsbidrag avseende 
2017.

Hilda Knafve visar ledamöterna den senaste reviderade listan vid sittande bord.

Hilda Knafve påtalar att det förmodligen kommer inkomma ytterligare ansökningar.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar möjligheten att för vissa föreningar att höja sin 
medlemsavgift för att öka föreningens intäkt. Hilda Knafve förklarar att medlemsavgift är 
nödvändig för att beviljas verksamhetsbidrag och i praktiken innebär detta att vissa 
föreningar plockar ut en mycket liten medlemsavgift.

Beslutsordning
Predisdiets ledamöter enas om att bevilja de ansökta verksamhetsbidragen för 2017.

Beslutsunderlag
1. Bidrag kulturföreningar 2017.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/78

§ 45 Projektbidrag Bosjöklosters vänner
På grund av jäv deltar Tom Ström (M) inte i handläggningen av detta ärende.

Beslut
Presidiet beslutar

1. Överlåta beslutanderätten till ordföranden,

2. Ordförande tillstyrker ansökt medel, samt

3. Beslutet anmäls till nämnden 2017-03-29 som ett delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör för ärendet.

Bosjöklosters vänner har inkommit med en ansökan om projektbidrag om 7.000 kronor för 
att anordna familjedag för nyanlända Höörsbor/flyktingar.

Bosjöklosters vänner räknar med att det kommer ca 50-60 stycken besökare.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om projektbidrag från Bosjöklosters vänner.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/68

§ 64 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, föredrar ärendet. 

Freddy Friberg informerar om det aktuella personalläget.

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/63

§ 65 Övriga frågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Extra ärenden som anmälts till dagens sammanträde:

1. Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om bidrag till klättervägg, KFN 2017/75.

2. Freddy Friberg anmäler information om möte med Höörs Jazz. Freddy Friberg förklarar
att föreningen har påtalat att lokalen Kulturhuset Anders inte är optimalt för jazzkonserter 
och presidiet diskuterar alternativa lokaler. 

3. Freddy Friberg anmäler behov av inplanerande av möte med Höörs kanotklubb och
Frosta Multisport. Freddy Friberg förklarar att föreningarna har uttryckt önskemål om att 
möta Kultur- och fritidssektorn. Freddy Friberg föreslår att Jill Andersson (S) och Tom 
Ström (M) skall medverka på det kommande mötet.

4. Freddy Friberg anmäler ärendet Äskande om ökad ersättning till Föreningsalliansen.
Freddy Friberg informerar om att Höörs Föreningsallians inkommit med en ansökan om 
ökad ersättning. Presidiets ledamöter diskuterar ansökan.

5. Freddy Friberg anmäler information om möte med ungdomsföreningarna 2017-03-21 kl.
18:30 på Älvkullen i stora salen. Alla är välkomna!

6. Freddy Friberg anmäler information om Musikskolan. Freddy Friberg förklarar att de
nyinstallerade dörrarna på Musikskolan inte är förenliga med fastighetens karaktär.

7. Hilda Knafve anmäler information om invigning av naturreservaten Prästabonnaskogen
i Tjörnarp 2017-05-22.

_____
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