
KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 1 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Plats och tid Nya Ringsjörummet, Mejerigatan 6
Sammanträdet börjar kl. 11:00 med ett studiebesök på Tofta 
gård, Snogeröd Kråkarp 614, 234 95 Höör,
 och sedan åker ledamöterna vidare till Vattenskidklubben.
Ledamöterna kommer att tillsammans intar lunch på 
Vattenskidklubben.
Tisdagen den 23 maj 2017 kl. 11:00–16:30

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)
Robert Nilsson (SD)

För kännedom Linda Andersson (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Madeleine Jehpsson (MP)
Maria Oscarsson (V)
Katarina Dyrssen (M)
Lena Frykman (M)
Daniel Mc Cabe (C)

Övriga kallade Maida Becirovic, ekonom
Johan Enbom, chef Höörs bad och Sportcenter
Annika Eriksson, rektor Musikskolan
Lars Frostemark, fastighetsstrateg
Representant från HFAB
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Daniella Swenson, nämndsekreterare

Jill Andersson (S)
Ordföranden

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop
sekreteraren

Page 1 of 222



KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 2 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Tid Dnr

2 Godkännande av föredragningslistan samt extra ärenden
ordförande

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

4 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes protokoll från 
sammanträdet 2017-03-29
ordförande

KFN 2017/21

5 Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens 
presidium den 2017-04-05
ordföranden

KFN 2017/22

6 Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens 
presidium den 2017-05-09
ordförande

KFN 2017/24

7 Information om den nya politikerportalen Meetings +
nämndsekreteraren

KFN 2017/144

8 Kalendarium och sammanträdestider för verksamhetsår 
2017
Freddy Friberg

KFN 2016/164

9 Prognos budgetuppföljning t.o.m. april 2017 och 
driftsbudgetläget år 2018
Freddy Friberg och Maida Becirovic

Kl. 13:15. KFN 2017/36

10 Ekonomiska konsekvenser av Kultur- och fritidsnämndens 
beslut gällande Actic
Freddy Friberg och Johan Enbom

Kl. 13:30. KFN 2016/198

11 Informationspunkt gällande Musikskolan
Lars Frostemark, Annika Eriksson och representant från 
HFAB

Kl. 14:00. KFN 2016/56

12 Kulturstipendium - ungdom 2017 - SEKRETESS
Hilda Knafve

KFN 2017/123

13 Kulturstipendium 2017 - SEKRETESS
Hilda Knafve

KFN 2017/101

Page 2 of 222



KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 3 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Tid Dnr

14 Bästa Idrottsmannagärning och Sport 60:s vpr 2017 - 
SEKRETESS
Freddy Friberg

KFN 2017/56

15 Byggnadsvårdspris 2017 - SEKRETESS
Hilda Knafve

KFN 2017/129

16  Höörs Musik- och Teatersällskap - samarbete med Malmö 
Opera 
Hilda Knafve

KFN 2017/122

17 Äskande från Höörs Brottarklubb
Freddy Friberg

KFN 2017/106

18 Remiss: Granskning av intern kontroll i Höörs kommun 
2016
Freddy Friberg

KFN 2017/113

19 Informationspunkt: Ansökan om stöd till parkourpark och 
klättervägg inomhus
Freddy Friberg

KFN 2017/75

20 Informationspunkt: Friidrottsarena på Jeppavallen
Freddy Friberg

KFN 2015/156

21 Integrationsfrågor
Freddy Friberg

KFN 2017/48

22 Rapport angående tillbud och risker och personalläget
 Freddy Friberg

KFN 2015/68

23 Anmälan av delegeringsbeslut april 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/42

24 Anmälningar 
Freddy Friberg, Hilda Knafve

KFN 2017/44

25 Meddelanden
Freddy Friberg

KFN 2017/45

26 Postlista Kultur- och fritidsnämnden mars 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/6
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KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 4 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Tid Dnr
27 Postlista Kultur- och fritidsnämnden april 2017

Freddy Friberg
KFN 2017/6

28 Rapport från kontaktpolitiker
utsedda kontaktpolitiker

KFN 2016/157

29 Arvode för förtroendevalda
ordförande

KFN 2017/94

30 Övriga frågor
Freddy Friberg

KFN 2017/63

Page 4 of 222



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 5 (37)

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

2017-05-15 6 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Dagens föredragningslista godkännes, och

2. Tillkomna ärendet behandlas under egen punkt eller punkten Övrigt.

 

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

 

 

_____

Page 6 of 222



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 7 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

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

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

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

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

_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 8 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/21

4 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
protokoll från sammanträdet 2017-03-29

Förslag till beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes sammanträde den 2017-03-29 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-03-29 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-03-29.
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §67).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 9 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/22

5 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens presidium den 2017-04-
05

Förslag till beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-04-05 
läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2017-04-05 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-04-05.
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §90).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 10 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/24

6 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens presidium den 2017-05-
09

Förslag till beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-05-09 
läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från presidiets sammanträde 2017-05-09 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-09.
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 11 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/144

7 Information om den nya politikerportalen 
Meetings +

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om nya politikerportalen, Meetings +, med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare, Daniella Swenson, informerar om att utbildning i Meetings +.

Väljer nämnden att ställa in juni-sammanträdet kommer Kansliet vara nödgade att kalla till 
ett speciellt utbildningstillfälle för Kultur- och fritidsnämnde i juni 2017.

Den 23:e juni läggs nuvarande plattform för Höör24 – politikerplattformen ner. Kansliet 
har därför köpt in Meetings + som är ett annat system för att visa kallelser och 
beslutsunderlag för er förtroendevalda. Meetings+ appen som håller på att ”skjutas ut” på 
era läsplattor. Vi kommer därför erbjuda alla förtroendevalda en utbildning där ni kommer 
att få information om hur ni loggar in på appen och hur ni kan läsa handlingar på ett möte. 
Tänk på att appen är anpassad till att vi använder våra iPads (detta är en kostnadsfråga).

Se bifogat beslutsunderlag upprättad skrivelse av kanslichefen, Gunilla Dencker Skog.

Inför utbildningen ombeds ni förbereda följande:

1. Har du ingen kommunal iPad, kontakta Staffan Olofsson (staffan.olofsson@hoor.se) så 
tillhandahåller han en till dig.

2. Kontrollera att du kan logga in på din Ipad och din e-postadress så att du har åtkomst 
till kommunens nätverk. Kommer du inte in, kontakta IT-kommuner i Skåne AB - Unikom 
via deras servicedesk telefonnummer 010-219 15 00.

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

4. Appen går även att hämta via MobileIron i din Ipad i appen ”Apps@Work” där den listas 
på förstasidan.

Beslutsunderlag
1. Meeting+ info till förtroendevalda.docx
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 12 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/164

8 Kalendarium och sammanträdestider för 
verksamhetsår 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om sammanträdestiderna för verksamhetsåret 
2017.

Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till om nämnden ska sammanträda den 2017-
06-20.

Beslutsunderlag
1. Kalendarium 2017
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 13 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/36

9 Prognos budgetuppföljning t.o.m. april 
2017 och driftsbudgetläget år 2018

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om resultatredovisning för april 2017 samt driftsbudgetläget år 2018 
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. Budgetberedning 2017-03-28 minnesanteckningar med ledningsgruppens 
justeringar.docx
2. Sammanställning resultat.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi 
§91).doc                   
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 14 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/198

10 Ekonomiska konsekvenser av Kultur- och 
fritidsnämndens beslut gällande Actic

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Vidhåller Kultur- och fritidsnämnden det tidigare beslutet ska ärendet expedieras till 
Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet med stöd av chef för Höörs Bad 
och Sportcenter, Johan Enbom.

Freddy Friberg håller på att upprätta en tjänsteskrivelse som belyser den ekonoska 
konsekvenser av Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-29, § 71.

Avtalet med Actic är uppsagt och avtalsförhandlingar pågår mellan parterna. Actic hade 
fått i uppdrag av sektorsledningen att återkoppla med ett färdigt avtalsförslag till maj 
2017.  Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-29, § 71, att inte träffa nytt avtal 
med Actic och uppdra till tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta nytt förslag 
till användningsområdet för lokalen.

Freddy Friberg informerar om de ekonomiska kosekvenserna som Kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2017-03-29, § 71, innebär.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-29 (2017-03-29 KFN §71).doc
2. ACTIC ELLER INTE.pptx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §92).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 15 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/56

11 Informationspunkt gällande Musikskolan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om entrédörrarna på Musikskolan.

Kultur- och fritidsnämndens presidium beslutade 2017-05-09, § 116, att  Lars Frostemark, 
Annika Eriksson och representant från HFAB skulle inbjudas till nämndes sammanträde 
2017-05-23.

Musikskolan har renoverats och i samband med renoveringen har entrédörrar installerats 
som inte är förenliga med byggnadens karaktär.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §116).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 16 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/123

12 Kulturstipendium - ungdom 2017 - 
SEKRETESS

_____
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Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL._____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 17 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/101

13 Kulturstipendium 2017 - SEKRETESS
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Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL._____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 18 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/56

14 Bästa Idrottsmannagärning och Sport 
60:s vpr 2017 - SEKRETESS

_____
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Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL._____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 19 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/129

15 Byggnadsvårdspris 2017 - SEKRETESS
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Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt PuL._____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 20 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/122

16  Höörs Musik- och Teatersällskap - 
samarbete med Malmö Opera 

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Bevilja Höörs Musik- och Teatersällskap i samarbete med Malmö Opera ett 
förlustbidrag motsvarande anordnandet av en föreställning, och

2. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet på nytt när föreställningen har ägt rum.

 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet med stöd av Kultur- och 
fritidschef Freddy Friberg.

Hilda Knafve  förklarar att Malmö Opera har ett regionalt uppdrag som ska rikta sig till alla 
kommuner. Riktningen sker genom uppsökandeverksamhet och Malmö Opera anordnar 
en turné. Hilda Knafve informerar om att Malmö Opera är ansluta till Riksteatern vilket 
innebär att ett bidrag om 25 % uppbärs. För att Malmö Opera ska anordna en 
föreställning i Höörs kommun de om ett förlustbidrag.

Hilda Knafve informerar om att Höörs Musik- och Teatersällskap ansöker om en 
förlustgaranti för att kunna upprätta ett samarbetsavtal med Malmö Opera. Hilda Knafve 
betonar att verksamheten bedöms vara självfinansierande. Musiksällskapet betalar, efter 
subventioner från Riksteatern, 16.500 kronor, för en föreställning. Föreningen räknar med 
att köpa in 1-2 föreställningar årligen.

Beslutsunderlag
1. Höörs Musik- och Teatersällskap - samarbete med Malmö Opera.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §99).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 21 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/106

17 Äskande från Höörs Brottarklubb

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Beviljar Höörs Brottarklubbs äskande delvis och ett bidrag om 25.000 kronor plus 
moms avsätts för inköp, och

2. Kultur- och fritidssektorn handhar inköpet, samt

3. Medlet tas från Kultur- och fritidsnämndens konto ”Övrigt föreningsstöd”.

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

Ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-
04-05 och presidiet beslutade att återremittera ärendet till sammanträdet den 2017-05-09.

Höörs Brottaklubb, Höörs BK, har inkommit med ett äskande om att erhålla ekonomiskt 
medel för inköp av nya produkter med anledning av att föreningen växer. 

 

 

Förslag till beslutsmotivering
Bidraget avser ekonomiskt medel för inköp av mattbitar och två stycken kastdockor.

Beslutsunderlag
1. Äskande från Höörs Brottarklubb.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §71).doc
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §99).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 22 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/113

18 Remiss: Granskning av intern kontroll i 
Höörs kommun 2016

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Nämnden noterar kritiken i granskningsrapporten, och

2. Överlämnar till Kommunstyrelsen att utarbeta en arbetsordning för den interna 
kontrollen.

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

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den 
verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Kommunrevisionen i Höörs 
kommun granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra 
verksamheten enligt Kommunfullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utmynnat i en granskningsrapport. Kultur- och fritidsnämnden har fått 
kritik från revisionen gällande den interna kontrollplanen. Bland annat riktas det kritik för 
att Kultur- och fritidsnämnden inte bedriver någon skriftlig uppföljning per kontrollområde 
eller för den interna kontollen som helhet.

Beslutsunderlag
1. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
2. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §104).doc
_____
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 23 (37)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/75

19 Informationspunkt: Ansökan om stöd till 
parkourpark och klättervägg inomhus

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om Ansökan om stöd till parkourpark och klättervägg inomhus med 
godkännande till handlingarna.

 

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, bjöd in föreningarna, Höörs klätterklubb och TiP 
Generation, till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05.

Föreningarna, Höörs Klätterklubb, och TiP Generation, har inkommit med separata 
skrivelser om att etablera bland annat en inomhusklättervägg i Höör. Höörs Klätterklubb 
önskar ekonomiskt medel för att etablera en inomhusklättervägg i Höörs kommun och TiP 
Generation önskar att skapa en plattform för barn- och ungdomar genom olika 
rörelseformer och däribland inbegripet klättring. Föreningarna har övervägt att de skulle 
kunna inhysa sina aktiviteter i en gemensam lokal.

Presidiet beslutade 2017-04-05, § 80, att uppdra till tjänstemännen på Kultur- och 
fritidssektorn att utreda finansieringsalternativ för hyresbidrag för TiP och Klätterklubben, 
uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att anordna ett möte med ägaren av 
Navet samt uppdra till föreningarna att fortsätta diskussionen med övriga föreningar och 
undersöka bygglov/brandskydd i Höör. Ärendet ska behandlas på nämndens 
sammanträde i maj.

Freddy Friberg förklarar att TiP Generation har tillgång till utomhusanläggning och även 
inomhuslokaler för viss träning. Freddy Friberg påtalar att Klätterklubben skulle kunna 
erbjudas vägg i någon befintlig lokal som en temporär lösning.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Tip Generation.pdf
2. Inomhusklättervägg i Höör.doc
3. Ansökan om stöd för att kunna bygga klättervägg i Höör inkl anpassningskostnader av 
lokal 2017-04-05.pdf
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §80).doc
5. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §108).doc
 
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/156

20 Informationspunkt: Friidrottsarena på 
Jeppavallen

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

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

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
2. Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §81).doc
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §109).doc
_____

Page 24 of 222



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-05-15 25 (37)
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Dnr KFN 2017/48

21 Integrationsfrågor

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet muntligen.

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §83).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §111).doc
_____
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Dnr KFN 2015/68

22 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om det aktuella personalläget.

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §87).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §115).doc
_____
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Dnr KFN 2017/42

23 Anmälan av delegeringsbeslut april 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga information om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämndens presidium har fattat beslut i följande ärende:

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-04-05, § 72, Avtal angående Bosjökloster 
Mölla, KFN 2017/46.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-04-05, § 76, Ansökan om projektbidrag 
Möllerikeföreningen, KFN 2017/119.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-04-05, § 79, Ansökan om verksamhetsbidrag 
- Höörs amatörteatersällskap, KFN 2017/68.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-05-09,  §93, Fördelning av anläggningsstöd 
och hyresbidrag - ungdomsorganisationer 2017, KFN 2017/116.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-05-09,  § 94, Nystartade föreningen Bevara 
kvarnen: Ansökan om startbidrag, KFN 2017/49.

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-05-09,  § 102, Tillgänglighetsanpassning av 
Hallaskog, Hallaröd, KFN 2016/126.
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Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegationsbeslut Hilda Knafve mars 2017.docx
2. Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg mars 2017.docx
3. LOK-stöd hösten 2016.pdf
4. Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg april 2017.docx
5. Utbetalningslista - Maglasäte IF.pdf
6. Utbetalningslista, skötselbidrag.pdf
7. Utbetalningslista TBoIF.pdf
8. Redovisning av delegationsbeslut Hilda Knafve april 2017.docx
9. Utbetalningslista.pdf
10. Utbetalningslista nr 83.pdf
11. Utbetalningslista Ringsjö OK.pdf
12. Utbetalningslista.pdf
13. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §72).doc
14. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §76).doc
15. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §79).doc
16. Utbetalningslista nr 86.pdf
17. Utbetalningslista nr 85.pdf
18. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §93).doc
19. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §94).doc
20. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §102).doc
_____
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Dnr KFN 2017/44

24 Anmälningar 

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
Anmälningar som gjordes till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05:

Hilda Knafve informerade om att Mittdagen som förslagsvis skall äga rum 2017-09-
30. Skånska akademin har meddelat vem som skall få priset men det är inte officiellt 
ännu.

Anmälningar till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09:

Äskande till Kommunstyrelsen för anordnande av Skånes mittdagen, KFN 2017/130.

Ansökan till Region Skåne om medel för samverkansprojekt gällande offentlig konst, KFN 
2017/125.

Besked om skapande skola, KFN 2017/136.

Besök på Tegelhuset i Malmö 29 maj. Ett 20-tal deltagare från Höör skall besöka 
ungdomsgården i Rosengård för att se på verksamheten och integration med 
arbetsmarknad.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §82).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §110).doc
3. Äskande till Kommunstyrelsen för anordnande av Skånes mittdagen.docx
4. Ansökan Kultur Skåne nätverk offentlig konst MR 17-04-21.docx
5. Beslut GD 2017.70.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/45

25 Meddelanden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Meddelanden som anmäldes till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05:

1. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 23, Handlingsplan - Barn och unga. KFN
2016/114

2. Natur- och kulturarv i Höörs kommun - upptäck pärlorna! Bussresa i Höörs kommun.
KFN 2017/80

3. Polisärende, skadegörelse Tjörnarps idrottsplats. KFN 2017/81

4. Inlämnad ansökan om vägvisning till Vaxsjöns badplats. KFN 2017/86

5. Beslut i socialnämnden 2017-02-23, § 32, Fältarbete bland barn och unga samt
inrättande av fältarbetartjänst. KFN 2017/88

6. Missiv - Granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. KFN 2017/89

7. Underhållsrapport, brandskydd Skolmuséet. KFN 2017/91

8. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 26, Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. KFN 2017/94

9. Inbjudan från KEFU till seminarium ang samverkan inom kommuner för integration av
nyanlända. KFN 2017/95

10. ”Dessa kommuner är fjäderfria i påsk” - skrivelse från Djurens Rätt. KFN 2017/96

11. Mötesanteckningar, BuN - SN - KFN Au, 2017-02-14. KFN 2017/97

12. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 27, Allmänna lokala ordningsstadgan. KFN
2017/98

13. Mötesanteckningar - Öppet diskussionsmöte angående Höörs skolmuseum 2017-03-
17. KFN 2017/100

14. Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13, § 66, Information om Trygghetsmätningen
2016. KFN 2017/102

15. Inlämnad ansökan om bygglov, Långstorp 1:84, anslagstavla. KFN 2017/104

16. Protokoll från skyddsrond, 2017-03-23, central administration Kultur- och fritid. KFN
2017/105

17. Mötesanteckning - Föreningsträff med ungdoms-, pensionärs- och
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

handikappföreningar ang revidering av bidragsbestämmelser och taxor. KFN 2017/107

18. Missiv - Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

19. Resultat av enkäten ”offentlig konst och 1% regeln i Skåne. KFN 2017/114

20. Inbjudan från Naturvårdsverket, Lokala naturvårdens dag 27 augusti 2017. KFN 
2017/117

21. Beslut från Länsstyrelsen ang LONA-projektet ”Tillgänglighet runt Västra Ringsjön”. 
KFN 2017/120

Meddelanden som anmäls till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09:

22. Undertecknat avtal - Studieförbundet NBV. KFN 2016/201

23. Undertecknat avtal - Medborgarskolan. KFN 2016/201

24. Mötesanteckningar, anläggningsmöte, Idrottshallen. KFN 20178127

25. Beslut i kommunfullmäktige 2017-03-29 § 40, Budget (2017) VEP (2018-2019). KFN 
2016/60

26. Samverkan BuN, KFN och SN, anteckningar 2017-03-21. KFN 2017/97

27. Årsredovisning HKF Recreation AB. KFN 2017/131

28. Polisärende anmälan och underrättelse om beslut, skadegörelse Höörs Bad och 
sportcentrum. KFN 2017/81

29. Polisärende, anmälan om skadegörelse, Jeppavallen. KFN 2017/81

30. Inbjudan - Invigning av naturreservatet Prästabonnaskogen, Tjörnarp, måndagen den 
22 maj kl 18.00. KFN 2017/133

31. Klagomål på soptömning. KFN 2017/135

32. Information om föreningen Höörs Jazz

33. Polisärende, anmälan om skadegörelse Jeppavallen, 16 april samt underrättelse om 
beslut. KFN 2017/81

34. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 136, Vad som ingår i en 
nämndsordförandens fasta arvode.

35. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 159, Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning i Höörs kommun 2016 -- 2018.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §84).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §112).doc
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/6

26 Postlista Kultur- och fritidsnämnden mars 
2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-03-01 -- 31.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §86).doc
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/6

27 Postlista Kultur- och fritidsnämnden april 
2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga postlistan avseende perioden 2017-04-01--2017-04-30 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan gällande tidsperioden 2017-04-01--2017-04-30 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-04-01 -- 30.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §114).doc
_____
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Dnr KFN 2016/157

28 Rapport från kontaktpolitiker

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga rapporterna från utsedda kontaktpolitiker med godkännande till handlingarna.

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

_____
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Dnr KFN 2017/94

29 Arvode för förtroendevalda

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna anmälda förrättningar och låta arvode utgå för deltagandet.

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

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

”Ersättningsberättigade förrättningar

§ 2.

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

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

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

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts

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

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

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

 

Följande förrättningar är anmälda:

Jill Andersson (S) har anmält följande kommande förrättningar: 2017-05-10 Bussresa - 
Upptäck pärlorna, 2017-05-29 Besök Tegelhuset Rosengård, 2017-06-13 Budgetmöte.
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Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc
2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx
_____
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Dnr KFN 2017/63

30 Övriga frågor

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §88).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §116).doc
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Utses att justera Tom Ström Paragrafer 60 - 85

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-04-04, kl. 08:30

Sekreterare
Daniella Swenson

Ordförande
Jill Andersson

Justerande
Tom Ström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-29

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-05 Datum då anslaget tas ned 2017-04-29

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Plats och tid Mejerigatan 6
Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 12:00–16:15

Beslutande Jill Andersson (S), Ordförande
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot
Linda Lindhé (V), 2:e vice ordförande och Ledamot
Anna Johnsson (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Martin Olsson (C)
Helena Ohlson (SD)
Lena Frykman (M) tj. ers.
Josef Nanasi (SD) tj. ers.
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Övriga Linda Andersson (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Daniel Mc Cabe (C)
Robert Nilsson (SD)
Katarina Dyrssen (M) §§ 70-85
Helen Hellström, chef för fritidsenheter, §§ 66-67
Maida Becirovic, ekonom, §§ 68-69
Johan Enbom, chef Höörs bad och sportcentrum, §§ 71-72
Jesper Sundbärg, projektingenjör, §§ 71-72
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg
Daniella Swenson, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning
Ärende Sida

§ 60 Upprop ..............................................................................................................................4

§ 61 Val av justerare samt bestämmande av tidpunkt för justering av protokoll .........................5

§ 62 Godkännande av föredragningslistan samt extra ärenden .................................................6

§ 63 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda ........................................................................7

§ 64 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes protokoll från sammanträdet 2017-02-28 .............8

§ 65 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes presidiums protokoll från sammanträdet 
2017-03-14 ........................................................................................................................9

§ 66 Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan........................................................................10

§ 67 Sommarlovsaktiviteter 2017.............................................................................................12

§ 68 Ekonomisk uppföljning för februari 2017..........................................................................14

§ 69 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022 .......................................................................................15

§ 70 Informationsärende:  Tillgänglighet runt Västra Ringsjön - LONA-projekt (Lokala 
naturvårdssatsningar) 2017 .............................................................................................17

§ 71 Actic ................................................................................................................................18

§ 72 Information om installation av filteranläggning .................................................................21

§ 73 Ansökan om bidrag till allsångskvällar 2017 ....................................................................22

§ 74 Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 2017...................................................................23

§ 75 Arkivansvarig och arkivombud .........................................................................................25

§ 76 Walk of Fame ..................................................................................................................26

§ 77 Informationspunkt: Friidrottsarena på Jeppavallen ..........................................................27

§ 78 Integrationsfrågor ............................................................................................................28

§ 79 Information ......................................................................................................................29

§ 80 Meddelanden...................................................................................................................30

§ 81 Anmälan av delegeringsbeslut mars 2017 .......................................................................31

§ 82 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 2017........................................................................32

§ 83 Rapport från kontaktpolitiker............................................................................................33

§ 84 Rapport angående tillbud och risker och personalläget ...................................................34

§ 85 Övriga frågor ...................................................................................................................35
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Justerande Utdragsbestyrkande

§ 60 Upprop

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

Jan Malmström (M) och Carina Berg (SD) är frånvarande. Lena Frykman (M) och Josef 
Nanasi (SD) tjänstgör i deras ställe.

_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

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

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

2. Ordförande meddelar att justering sker på kommunkansli tisdagen den 2017-04-04, kl. 
08:30.

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

_____

Page 42 of 222



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-29 6 (35)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 62 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden

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:

1. Freddy Friberg anmäler ärende om Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, KFN 
2017/94. Ärendet behandlas under § 64.

2. Freddy anmäler information om pensionsavgång och rekrytering av ny Kultur- och 
fritidschef. Ärendet behandlas under punkten Övrigt.

3. Freddy Friberg anmäler information om sammanträdet den 2016-04-18. Ärendet 
behandlas under punkten Övrigt.

 

 

_____
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Dnr KFN 2017/94

§ 63 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett förslag till vilka 
aktiviteter som bör vara arvoderade under år 2017, och

2. Delegera beslutanderätten avseende arvode till förtroendevalda till ordföranden, samt

3. Delegera beslutanderätten avseende beslutsattesterade av ordförandes 
förrättningslistor till 1:e vice ordförande.

 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige, antog den 2017-02-28, § 26, nya arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda.

Sektorschef, Freddy Friberg, och nämndsekreterare, Daniella Swenson, förklarar kort 
innebörden av de nya arvodesbestämmelserna.

_____
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Dnr KFN 2017/19

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

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.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan besluta i enlighet med det föreliggande 
beslutsförslaget och konstaterar bifall.

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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Dnr KFN 2017/20

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

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Uppdra till nämndsekreteraren att rätta beslutet i § 48, och

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

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

§ 48 i beslutet skall ett avtalsförslag ”Höörs mölla” det skall stå Bosjöklosters mölla i 
beslutsformuleringen.

§ 56 Skolmuseet: har det hänt något nytt. Hilda förklarar att ingenting nytt har framkommit 
i ärendet.

Beslutsmotivering
Lydelsen i protokollet från presidiets sammanträde, 2017-03-14, § 48, är:

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.

Korrekt lydelse är:

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

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

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-03-14.
_____
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Dnr KFN 2017/90

§ 66 Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Öka personalstyrkan om två 75 % tjänster på fritidsgårdarna Älvkullen och 
Ringsjöskolans caféteria under en tre månaders period, och

2. Tillstyrka fortsatt fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan tillsvidare och vara 
involverade i planeringen av densamma.

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 eller inte.  

Projektet kring ombyggnad av Ringsjöskolan har påbörjats och det är med anledning av 
detta som Helen Hellström upprättat en tjänsteskrivelse. Helen Hellström förklarar att 
tjänsteskrivelsen ger en rättvisande bild dock finns det ingen fritidsledare tillgänglig under 
hela skoldagen. Fritidsledaren börjar kl. 15:00. Helen Hellström förklarar för att fortsätta 
driva verksamheten framåt behövs ett politiskt beslut om huruvida fritidsverksamheten 
skall permanentas framöver. Ett politiskt beslut behövs för att fritidsverksamhetens 
lokalbehov skall tas i beaktande i det fortsatta byggnadsprojektet.

Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om att det råder viss oro bland ungdomarna i 
dagsläget. Familjerådslag har anordnats och Helen Hellström förklarar att rådslaget är en 
träff där vårdnadshavarna kallas. Syftet med rådslaget är att klargöra vad 
föräldragruppen, ungdomsgruppen och verksamheten kan göra för att arbeta preventivt i 
sammanhanget. Helen Hellström förklarar att verksamheten har fått bra respons från 
vårdnadshavarna. Freddy Friberg förklarar att personalstyrkan behöver förstärkas från kl. 
15:00 och fram till fritidsverksamheten öppnar eftersom det i dagsläget finns det ingen 
överlappning mellan skolan och fritidsverksamheten. Freddy Friberg och Helen Hellström 
förklarar att det är inom detta tidspann som oroligheterna framkommer.

Sektorschef, Freddy Friberg. har upprättat en tjänsteskrivelse angående äskande om att 
tillfälligt få rekrytera två personal till fritidsgårdarna Älvkullen och Ringsjöskolans 
caféteria. Securitas har anlitats och kameror med rörelsedetektor har installerats vid 
tidigare tillfälle. 

Ledamöterna diskuterar föräldraansvaret och vikten av att alltid anmäla sabotage för att 
statistiken skall vara rättvisande.

Överläggning
Freddy Friberg förklarar att sabotage och vandalism alltid polisanmäls. Dock tillhör det 
undantagsfallet att elevens vårdnadshavare blir ersättningsskyldiga då det vanligtvis inte 
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går att bevisa vem som var ansvarig till gärningen.

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) yrkar att all skadegörelse skall polisanmälas framöver. Annagreta 
Reinholdz (S) ställer sig bakom Helena Ohlsons (SD) förslag.

Beslutsordning
Ordförande klargör att det är två beslut som nämnden skall ta ställning till idag.

Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan besluta att fritidsverksamheten ska 
rekrytera två anställningar om 75 % under en tremånadersperiod till fritidsgården 
Älvkullen och konstaterar bifall till beslutsförsalget.

Ordförande frågar nämndens ledamöter om nämnden tillstyrka att fritidsverksamheten på 
Ringsjöskolan fortsätter tillsvidare och vara involverade i den fortsatta planeringen av 
densamma och finner bifall till beslutsförsalget.

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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Dnr KFN 2017/87

§ 67 Sommarlovsaktiviteter 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Avsätta ett belopp om 30.000 kronor 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 förklarar att samtliga kommuner i Sverige har möjlighet att rekvirera 
medel från Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att anordna 
gratis sommaraktiviteter för barn och unga 6-15 år.

Helen Hellström informerar om att 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. Sektorschef, Freddy Friberg, förklarar att 
fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd 
i kommunen. Hörby kommun har tilldelats 336 277 kronor och Höörs kommun 209 662 
kronor.

Helen Hellström förklarar att föreningarna har bjudits in till föreningsträff och Helen 
Hellström har även översänt information om hur föreningarna ansöker om bidrag för 
anordnandet av sommaraktiveter. Helen Hellström förklarar att föreningarna skall ha 
ansökt om medel till den 2017-04-17. Årets sommaraktiviteter kommer att samordnads 
tillsammans med Hörby kommun.

Helen Hellström förklarar att fritidsverksamheten kommer att hålla öppet till viss del under 
sommarmånaderna och Höörs kommun kommer också anordna sommarlovsaktiviteter.

Freddy Friberg klargör att då sommaraktiviteterna samordnads med Hörby kommun 
behöver transport anordnads mellan kommunerna. Freddy Friberg klargör att föregående 
år anslog Kultur- och fritidsnämnden ett belopp om 150.000 kronor för transport.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordföranden fastslår att dagens diskussioner utmynnat i ett nytt beslutsförslag från 
nämndens ledamöter innebärande att ett bestämt belopp om 30.000 kronor skall avsättas 
till transport mellan Höörs- och Hörby kommun i samband med sommarlovsaktiviteterna.

Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall till nämndens beslutsförslag.  
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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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Dnr KFN 2017/36

§ 68 Ekonomisk uppföljning för februari 2017

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 februari månad 2017.

Maida Becirovic förklarar att årets nyhet är att kostnader och intäkter periodiseras. 
Innebärande att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive 
förbrukats. 

Maida Becirovic klargör att uppföljningen för februari månad 2017 prognostiseras 
underskott om 1 miljon kronor.

Freddy Friberg påtalar att prognosen är osäker och att hela kommunen påvisar underskott 
för 2017. Freddy Friberg tydliggör att Höörs Bad och Sportcenter kommer att stängas 
under sommaren och stängningen påverkar Kultur- och fritidsnämndens budget.

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

Page 51 of 222



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-29 15 (35)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/181

§ 69 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Tackar för redovisningen av budgetskrivelsen och lägger den med godkännande till 
handlingarna, och

2. Uppdrar till tjänstemännen på sektorn att inkludera de fackliga 
representanternas synpunkter i budgetskrivelsen, samt

3. ”Kultur i vården” skall säkerställas.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för ärendet tillsammans med ekonom Maida 
Beciorvic.

Freddy Friberg klargör att ordföranden, Jill Andersson (S), har godkänt budgetsskrivelsen 
med stöd av delegationsrätten som tilldelades ordföranden på nämndens sammanträde 
den 2017-02-28. Nämndens ledamöter får ta del av den fastställda budgetskrivelsen.

Freddy Friberg redogör för de fackliga representanternas, SÖSAM, synpunkter på 
upprättad budgetskrivelse. Freddy Friberg klargör SÖSAM uttryckt önskemål om att 
sektorsövergripande samarbete skall belysas tydligare. SÖSAM anser att frågan om att 
hur Kultur- och fritidssektorn påverkas av inflyttningen till Höörs kommun. SÖSAM har 
framhävt att alla lärare skall ha rätt arbetsutrustning inkluderande musiklärare.

Ledamöterna diskuterar budgetskrivelsens formulering och budgetprocessen.

Ordföranden, Jill Andersson (S), informerar om gårdagens budgetmöte.  Jill Andersson 
(S) påpekar att det framöver är viktigt att de beslut som fattas i Kommunfullmäktige är 
förenade med en ekonomisk konsekvensanalys och att beslutet klargör vilken nämnd/er 
som skall beskosta åtgärden.

Freddy Friberg visar ledamöterna en tabell avseende investeringar som påvisar Kultur- 
och fritidsnämndens, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämndens gemensamma 
äskanden.

Freddy Friberg visar ledamöterna en fördelning mellan kostnader som uppbärs av Kultur 
respektive Fritid för år 2015.

 

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) yrkar att ”Kultur i vården” skall säkerställas.

Lena Frykman (M) ställer sig bakom de fackliga representanternas synpunkter 
på budgetskrivelsen.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut med tilläggsyrkanden från 
Helena Ohlson (SD) och Lena Frykman (M).

Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
föreliggande beslutsförslag samt med tilläggsyrkanden från Helena Ohlson (SD) och Lena 
Frykman (M).

 

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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Dnr KFN 2017/120

§ 70 Informationsärende:  Tillgänglighet runt 
Västra Ringsjön - LONA-projekt (Lokala 
naturvårdssatsningar) 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

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

Ärendet återfinns också i KSF-serien: KSF 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 genomförda senast den 31 december år 2018.

 

_____
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Dnr KFN 2016/198

§ 71 Actic

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och

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

 

Reservation mot beslutet
Lena Frykman (M), Martin Olsson (C) och Tom Ström (M) reserverar sig muntligt.

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

Johan Enbom förklarar att avtalet med Actic är uppsagt och avtalsförhandlingar pågår 
mellan parterna. Johan Enbom klargör vad som framkommit i avtalsdiskussionerna. 
Förhandlingarna har utmynnat i att Actic skall inkomma med slutgiltigt förslag senast maj 
2017 förklarar Freddy Friberg. Freddy Friberg påtalar att nämnden inte behöver fatta 
slutgiltigt beslut i ärendet förrän på nämndes sammanträde i maj 2017.  

Johan Enbom förklarar att Höörs Bad och Sportcenter för bemanningen på gymmet. 

Freddy Friberg klargör att gymmets intäkter och kostnader motsvarar varandra.  

Johan Enbom förklarar vad skillnaden är mellan att träffa nytt avtal med Actic, 
om verksamheten skall bedrivas i kommunal regi och en möjlig kombination mellan 
Actic samt kommunal regi.

Ledamöterna diskuterar lokalens framtid. Ledamöterna ställer sig positiv till att friskvård 
behövs för alla målgupper.

Överläggning
Ordföranden förklarar att sammanträdet ajourneras kl.14:32 för överläggning inom 
partigrupperna. Sammanträdet återupptas kl. 14:38. 
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Yrkanden
Helena Ohlson (SD) föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta:

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och

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

Lena Frykman (M) ställer sig bakom presidiets förslag till beslut i sin helhet.

Anna Johansson (MP) poängterar att nytt avtal inte skall ingås innan nämnden fattat 
slutgiltigt beslut i frågan.

 

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan till nämnden om ledamöterna vill slutgiltigt besluta i ärendet 
idag. Sex ledamöter av nio ställer sig positiva till att besluta i ärendet idag.

Ordföranden konstaterar att nämndes ledamöter har olika åsikter i ärendet och att det 
under dagens diskussioner uppkommit flera förslag till beslut men att nämndens 
ledamöter enas om att ställa två förslag emot varandra. Ordföranden fastslår att ärendets 
utgång skall avgöras genom votering.

Beslutsförslagen som ledamöterna voterar om är följande:

Helena Ohlson (SD) föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta:

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och

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

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.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning:

JA = Helena Ohlsons (SD) beslutsförslag tillstyrkes.

NEJ = Presidiets förslag vidhålles.

 

Omröstning
Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA och 4 
ledamöter röstar NEJ.

Följande ledamöter röstar JA: Jill Andersson (S), Linda Lindhé (V), Elin Hyltén-Cavallius 
(MP), Anna Johnsson (MP) och Helena Ohlson (SD).
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Följande ledamöter röstar NEJ: Tom Ström (M), Lena Frykman (M), Martin Olsson (C) och 
Josef Nanasi (SD).

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
3. ATIC ELLER INTE.pptx
_____
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Dnr KFN 2017/110

§ 72 Information om installation av 
filteranläggning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Projektingenjör, Jesper Sundbärg, föredrar ärendet. Jesper Sundbärg redogör för 
upphandlingsförfarandet. Jesper Sundbärg klargör att uppdraget om att upphandla 
entreprenör till installationen av den nya filteranläggningen mottogs i augusti 2016. 
Sektorschef, Freddy Friberg, tydliggör att uppdraget överlämnades från styrgruppen. 
Jesper Sundbärg förklarar att från början anmälde sex stycken sitt intresse för uppdraget. 
I fredags den 2017-03-24 skickades tilldelningsbeslut och när överklagandetiden löpt ut 
träffas avtal mellan parterna. 

Jesper Sundbärg informerar om att Höörs Bad kommer att stängas den 1 juli 2017 för 
installation av den nya anläggningen och den 30 september ska badet vara öppet för 
allmänheten igen. Budgetmedel för installation och inköp av filteranläggningen är 7 
miljoner kronor. Installationen innebär att bl.a. arbetsmiljö, driftteknikertid, driftekonomi 
och inre besparingar kommer att förbättras.

Jesper Sundbärg förklarar att utbytet av fileranläggningen också innebär att mindre vatten 
kommer att släppas ut dock är det ofrånkomligt att visst vatten släpps ut samt 
tillsätts då det återfinns lagkrav på badet för varje badgäst måste tillföra ca 30 liter vatten 
in i anläggningen.

Ledamöterna konstaterar att installationen av den nya filteranläggningen är i enlighet med 
Kommunfullmäktiges mål.

Beslutsunderlag
1. Badvattenrening presentation.pptx
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/76

§ 73 Ansökan om bidrag till allsångskvällar 
2017

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, 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.

 Hilda Knafve förklarar att bidraget inte kan beviljas som ett förlustbidrag då kostnaderna 
avser artistarvoden m.m. och arrangemanget har fri entré.

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) och Tom Ström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

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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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/77

§ 74 Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 
2017

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.

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
Ordföranden lämnar ordet fritt.

Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till föreliggande beslutsförslag.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

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

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/41

§ 75 Arkivansvarig och arkivombud

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Utse kultur- och fritidschef Freddy Friberg som arkivansvarig.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, 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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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/29

§ 76 Walk of Fame

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Hemställa till Kommunstyrelsen att teckna avtal med föreningen, och

2. 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.

Nytt avtalsförslag är upprättat och samtliga parter har fått möjlighet att lämna synpunkter 
förklarar Hilda Knafve.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §57).doc
2. Förslag till avtal walk of fame rev 2017-03-29.docx
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/156

§ 77 Informationspunkt: Friidrottsarena på 
Jeppavallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

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

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

Freddy Friberg klargör att det under invigningen kommer finnas möjlighet att delta i 
femkamp och prova på olika friidrottsgrenar. Vidare kommer det hållas korta tal av bl.a. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Jill Andersson (S).

Freddy Friberg informerar om att sponsring för invigningen har sökts.

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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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/48

§ 78 Integrationsfrågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för aktuella integrationsfrågor i Höörs kommun.

Freddy Friberg klargör att de ensamkommande flyktingbarnen bor på HVB-boendena 
Orupslund och Frostavallen. Freddy Friberg klargör att Migrationsverket just nu prövar de 
asylsökandes ålder och detta påverkar klimatet såväl skolan som fritidsverksamheten.

Freddy Friberg klargör att Höörs kommun ska, enligt kvoten, ta emot 52 flyktingar som 
beviljats permanent uppehållstillstånd. 

Freddy Friberg informerar om att Frostavallen skall byggas om till genomgångsbostäder.

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

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/43

§ 79 Information

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lägga nedanstående informationspunkter med godkännande till handlingarna.

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

2.  Freddy Friberg informerar om ärendet Äskande om bidrag till klättervägg, KFN 
2017/75.

3.  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.

4. 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 och båda föreningarna är inbjudna till Kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2017-04-05.

5. Freddy Friberg informerar om ärendet Äskande om ökad ersättning till 
Föreningsalliansen. Freddy Friberg informerar om att Höörs Föreningsallians inkommit 
med en ansökan om ökad ersättning.

6. Freddy Friberg informerar om att möte med ungdomsföreningarna hölls den 2017-03-
21 kl. 18:30 på Älvkullen i stora salen.

7. Freddy Friberg informerar om Musikskolan. Freddy Friberg förklarar att de 
nyinstallerade dörrarna på Musikskolan inte är förenliga med fastighetens karaktär.

8.  Hilda Knafve informerar om invigning av naturreservatet Prästabonnaskogen i Tjörnarp 
2017-05-22. Vårvandringsdag den 2017-05-07 tillsammans med Hörby kommun och 
Region Skåne.

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

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/45

§ 80 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.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §60).doc
2. Protokoll 2017-01-19.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/42

§ 81 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.

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 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §44).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §45).doc
3. Bidrag kulturföreningar 2017.pdf
4. Ansökan.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/6

§ 82 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 2017

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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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/157

§ 83 Rapport från kontaktpolitiker

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i bussturen den 2017-05-10 skall 
utgå, och

2. Uppdrar till sektorschefen att utreda om arvode utgår för ovanstående busstur, samt

3. I övrigt lägga rapporterna från kontaktpolitikerna med godkännande till handlingarna.

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

Lena Frykman (M) rapporterar om Skånes Hembygdsförbud har anordnat kretsmöte som 
innehöll b.la. föreläsning och om ängens historia. Lena Frykman (M) informerar om att 
den 2017-05-10 anordnar Höörs kommun tillsammans med Skånes Hembygdsförbund ett 
resande seminarium för politiker, tjänstemän och föreningar med tema natur och kultur.  

Ledamöterna diskuterar om arvode utgår för deltagande i bussturen.

Katarina Dyrssen (M) informerar att hon deltagit i en intervju till förmån för ett 
gymnasiearbete gällande demokrati.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut och att nämnden under 
dagens diskussioner har enats om tilläggsbeslut. Tilläggsbeslutet innebär att nämnden 
beslutar om att förlust för arbetsförtjänst skall utgår när förtroendevald från Kultur- och 
fritidsnämnden skall utgå vid deltagande i bussturen 2017-05-10 samt att uppdra till 
sektorschefen att klargöra om arvode utgår för deltagande i samma busstur.

Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden kan besluta i enlighet med beslutförslaget 
inklusive tilläggsbeslutet och ordföranden konstaterar bifall för beslutet.  

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/68

§ 84 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, det aktuella personalläget.

Freddy Friberg klargör att det håller på att upprättas en risk- och konsekvensanalys 
avseende situationen på Älvkullen.

 

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

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/63

§ 85 Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Tidigarelägga sammanträdet den 2017-04-18 och ny starttid blir kl. 11:00, och 

2. I övrigt läggs informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Freddy Friberg informerar om att han skall gå i pension den 2017-10-30. 
Rekryteringsföretag är tillsatt.

2. Freddy Friberg informerar om att sammanträdet den 2017-04-18 behöver 
tidigareläggas. Presidiets ledamöter är kallade till en SkL-konferens samma datum som 
startar kl.15:00 och därav bör nämndens bör tidigareläggas till kl. 11:00.

 

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

2017-04-05 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/21

§ 67 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
protokoll från sammanträdet 2017-03-29

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes sammanträde den 2017-03-29 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-03-29 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-03-29
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Utses att justera Paragrafer 66 - 88

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 2017-04-05

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Protokollets förvaringsplats Kultur- och fritidskontor

Underskrift

Plats och tid Konferensrum Mejerigatan 6
Onsdagen den 5 april 2017 kl. 13:00–17:30

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

Page 74 of 222



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 2 (30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Övriga Torsten Nilsson, representant Höörs Jazz, § 73
Bo Jönsson, ordf. representant Höörs Jazz, § 73
Peter Alexandersson, representant från Kanotklubben, § 75
Lars Svensson, representant från Kanotklubben, § 75
Martin Svensson, representant från Kanotklubben, § 75
Marcus Stjänfält, representant TiP Generation, § 80
Tobias Lignell, representant TiP Generation, § 80
Kosotie Österling, representant TiP Generation, § 80
Johanna Stjerndahl, representant Höörs klätterklubb, § 80
Fredrik Henrysson, ordf. Höörs klätterklubb, § 80
Noora Timm, representant Höörs klätterklubb, § 80
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef, §§ 66-73 & §§ 78-88
Hilda Knafve, kultur-och fritidstrateg, §§ 74-80
Daniella Swenson, nämndsekreterare
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Justerande Utdragsbestyrkande

§ 66 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden

Beslut
Presidiet beslutar

Dagens föredragningslista godkännes.

 

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

 

 

_____
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Dnr KFN 2017/21

§ 67 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
protokoll från sammanträdet 2017-03-29

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes sammanträde den 2017-03-29 med 
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-03-29 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-03-29
_____
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Dnr KFN 2017/36

§ 68 Ekonomisk resultatredovisning för mars 
2017

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

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

Freddy Friberg visar ledamöterna resultat ur ekonomisystemet Agresso.

Ekonomisystemet visar fortfarande inte lönerna.

Ordföranden, Jill Andersson (S), ställer sig undrande till om nämnden i maj 2017 kan få 
en fullgod ekonomisk redogörelse ur Argesso.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att ingen resultatrapport kunde redovisas då att lönerna 
inte återfinns upptagna i ekonomisystemet.

_____
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Dnr KFN 2017/116

§ 69 Fördelning av anläggningsstöd och 
hyresbidrag

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, skulle visat presidiets ledamöter ett underlag avseende 
fördelning av anläggningsstöd samt hyresbidrag.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att mallen för att upprätta och fördela anläggningsstöd 
samt hyresbidrag inte har anlänt till Kultur- och fritidssektorn.

_____
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Dnr KFN 2017/2

§ 70 Hyresoffert SPF Tvärgatan 2

Beslut
Presidiet beslutar

Uppdrar till föreningen, SPF, att inkomma med en formell bidragansökan.

 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har under år 2016 beviljat SPF en hyreslättnad förutsatt att 
hyreskostnaden är rimlig.

SPF har meddelat att Kultur- och fritidssektorn att föreningslokalen skall renoveras och 
hyran kommer därmed att öka.

Presidiet behandlade ärendet den 2017-02-07 och uppmanade föreningen att inkomma 
med en officiell ansökan till Kultur- och fritidssektorn. Beslutet expedierades till 
föreningens representant den 2017-02-16. Sektorschef, Freddy Friberg, har påmint 
föreningen presidiets beslut och uppmanat SPF att inkomma med en formell 
bidragsansökan.

När presidiets ledamöter behandlar ärendet vid dagens sammanträde, 2017-04-05, 
konstaterar ledamöterna att föreningen inte inkommit med en formell bidragsansökan.

Beslutsmotivering
En formell bidragsansökan från föreningen bör inkomma för att Kultur- och fritidssektorn 
skall kunna fortsätta handlägga ärendet. 

Beslutsunderlag
1. Hyresoffert SPF Tvärgatan 2 Höör.pdf
2. Mail till SPF.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/106

§ 71 Äskande från Höörs Brottarklubb

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 
2017-05-09.

Ärendebeskrivning
Höörs Brottaklubb, Höörs BK, har inkommit med ett äskande om att erhålla ekonomiskt 
medel för inköp av nya produkter med anledning av att föreningen växer.  

Beslutsunderlag
1. Äskande från Höörs Brottarklubb.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/46

§ 72 Avtal angående Bosjökloster Mölla

Beslut
Presidiet beslutar

1. Avstyrka fortsatt bidrag till Kulturen i Lund avseende Bosjöklosters mölla, och

2. Beslutet anmäls som ett delegationsbeslut till Kultur- och fritidsnämndes sammanträde 
2017-05-23.

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. 

Presidiet behandlade ärendet på sammanträdet den 2017-03-14 och lämpliga motkrav på 
avtalsparten diskuterades t ex bör Möllan hållas öppen vid vissa tillfällen.

Kulturens chef, Anki Dahlin, föreslår att ett verksamhetsbidrag till kulturhistoriska 
föreningen skall utbetalas. Se bifogat beslutsunderlag.

Hilda Knafve klargör att skötselbidraget vanligtvis täcker utgifter för att klippa av grönytor 
och soptömning m.m. Hilda Knafve informerar om att Bosjöklosters mölla renoverades för 
något år sedan med stöd av ekonomiskt medel från Kommunstyrelsen.

Presidiets ledamöter diskuterar bidraget som utbetalats till Kulturen löpande under flera år 
och vad detta bidrag ska användas till. Presidiets ledamöter konstaterar att Kulturen inte 
bedriver någon verksamhet i Bosjöklosters mölla och således kan verksamhetsbidrag inte 
utbetalas.

 

Beslutsmotivering
Verksamhetsbidrag kan inte utgå eftersom Kulturen i Lund inte bedriver någon 
verksamhet i Bosjöklosters Mölla.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §48).doc
2. Mail från Carina Rundberg.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/121

§ 73 Information från föreningen Höörs Jazz

Beslut
Presidiet beslutar

1. Tackar Höörs Jazz för närvaron, och

2. Uppdrar till Höörs Jazz att inkomma med ett prisförslag gällande att trycka upp 
minnesboken.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, har bjudit in Höörs Jazz till presidiets sammanträde.

Bo Jönsson och Torsten Nilsson representanter Höörs Jazz närvarar vid presidiets 
sammanträde den 2017-04-05. Bo Jönsson och Torsten Nilsson förklarar att föreningen 
Höörs Jazz har beslutat att ta första steget mot nedläggning av föreningen. Höörs 
Jazz klargör att föreningen inte vet när sista omröstningen för styrelsen kommer att hållas 
avseende föreningens nedläggning men troligen under hösten år 2017. Under tiden 
fortsätter avvecklingen av föreningen innebärande att inventarier säljs m.m. En anledning 
till att Höörs Jazz överväger att lägga ner föreningen är att  Höörs Jazz inte har någon 
tillfredställande föreningslokal och en annan anledning är att föreningsmedlemmarna 
åldrats. Representanterna förklarar att intresset för att delta på anordnade Jazzkvällar har 
minskat men medlemsantalet är oförändrat.

Freddy Friberg föreslår alternativa lokaler t.ex. Rödstånga gästis, Bosjökloster m.fl. 
Representanterna från föreningen informerar att föreningen tidigare har bytt 
föreningslokal. Bo Jönsson och Torsten Nilsson drar slutsatsen av tidigare flyttar att 
Höörsmedborgarna inte är intresserade av att lämna Höörs tätort för att vara del av 
föreställningen.

Representanterna klargör att föreningen har riktat frågan till om föreningen skulle kunna 
nyttja lokaler på Höörs Gästis, Stiftsgården Åkersberg och Backagården men har fått 
nekande svar. 

Bo Jönsson och Torsten Nilsson förklarar att i kommunens lokaler såsom, Kulturhuset 
Anders, får man inte förtära alkohol. Freddy Friberg dementerar påståendet genom att 
förklara att Kulturhuset Anders inte är i kommunens på det vis som åsyftas. Ordföranden, 
Jill Andersson (S), förklarar att alkoholförtärning inte få ske på platser där barn visats men 
att det i dagsläget inte finns något sådant beslut. Freddy Friberg förklarar att det 
förmodligen inte kommer att bli definitiva förbjud mot alkoholförtärning och differensen är 
stor mellan vilken publik evenemanget riktas mot. Höörs Jazz förklarar att föreningen 
kringgått rekommendationen genom att anordna picknickskonserter.

Höörs Jazz förklarar att föreningen har föremål som Höörs kommun kanske har intresse 
av att tillvarata för eftervärlden t.ex. affischer.

Bo Jönsson och Torsten Nilsson förklarar att föreningen överväger att trycka en bok om 
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Höörs Jazz historia och ställer sig undrande till om Höörs kommun skulle bidra med 
medel för upptryckning av boken. Föreningen föreslår att Höörs kommun bidrar till att 
trycka upp böcker mot att kommunen får en del av de upptryckta exemplaren.

Representanterna för Höörs Jazz förklarar att för det eventuella det kvarstående medlet i 
föreningskassan planerar föreningen att instifta ett stipendium till fördel för duktiga elever 
på Musikskolan i Höör.

 

Överläggning
Tom Ström (M) erbjuder sig att hjälpa till att etablera kontakt mellan Höörs Jazz till ett 
tryckeri som eventuellt kan vara behjälpliga med att utarbeta ett kostnadsförslag.

Beslutsunderlag
1. Höörs Jazz.pdf
_____
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Dnr KFN 2016/196

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

Beslut
Presidiet beslutar

1. Tacka Höörs Kanotklubb för föredragningen, och

2. Ställa sig positiv till att äska medel ur investeringsbudgeten för år 2019 under 
förutsättning att Kanotklubben och Frosta Multisport inhyses gemensamt, och

3. Uppdrar till Kanotklubben och att inkomma med en förnyad 
ansökan inkluderande äskade medel från Allmänna arvsfonden m.fl., och

4. Uppdrar till sektorschefen att undersöka frågan om bygglov för föreningens räkning.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, har bjudit in Höörs Kanotklubb. Närvarande representanter 
för Höörs Kanotklubb vid dagens sammanträde är Martin Svensson, Lars Svensson och 
Peter Alexandersson.

Höörs kanotklubb inkom med en ansökan om medel den 2016-12-12 för att finanisera 
upprustning alternativt nybyggnation av kanotförråd.

Presidiet behandlade ärendet 2017-02-06 och beslutade att föreslå Kultur- och 
fritidsnämnden besluta uppdra till sektorschef att upprätta skrivelse och rädda byggnaden 
samt ersätta förstörd panel och de takpannor som är trasiga.

Sektorschef, Freddy Friberg, kommunicerade presidiets förslag till beslut till föreningen. 
Freddy Friberg klargjorde i sin skrivelse att anledningen till förslag till beslut är att 
kostnaden inte ryms inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2017.

Representanterna för Höörs Kanotklubb klargör att byggnadsarbetena beräknas påbörjas 
först år 2018.

Representanterna för Kanotklubben informerar om att föreningen vid senaste mötet med 
Kultur- och fritidssektorn att bidragsansökan avseende skötselbidraget varit ofullständig. 
Kultur- och fritidssektorn har bett föreningarna att inkomma om ett gemensamt om 
skötselbidrag men det pågår avtalsförhandlingar mellan föreningarna.

Representanterna för Kanotklubben förklarar att klubben har tillgång till två hus; 
ett Kanotförråd och ett omklädningsrum. Omklädningsrummet ägs av Höörs kommun.

Representanterna för Kantoklubben förtydligar att klubbens mål är att riva befintligt 
kanotförråd och bygga nytt som är mer ändamålsriktigt för verksamheten. 
Kanotklubben förklarar att föreningen har fått positivt förhandsbesked från 
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Byggmyndigheten i Höörs kommun samt Länsstyrelsen om att det går att bygga ett nytt 
kanotförråd på den aktuella tomten. Kanotklubben klargör att nybyggandet ska ske genom 
egen arbetskraft.

Kanotklubbs representanter klargör att medlem i kanotklubben får förvara privata kanoter i 
kanotförrådet mot en hyra om 1000 kr/år. Kanotklubben förklarar att Frosta Multisport är 
välkomna att inhysa sina kanoter under dessa villkor.

Ordföranden, Jill Andersson (S), klargör att en nybyggnation är aktuellt först år 2019 
medlet måste inarbetas i Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget. Jill Andersson 
(S) klargör att Kanotklubben även bör äska medel från allmänna arvsfonden och stiftelser 
m.fl.

Presidiet diskuterar möjligheten att Frosta Multisport inhyses i samma lokal med en 
skiljevägg samt separata ingångar.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §13).doc
2. Skrivelse från Höörs Kanotklubb.pdf
3. Svar till Höörs kanotklubb.pdf
 
_____
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Dnr KFN 2016/196

§ 75 Informationspunkt: Frosta Multisport 
informerar om kanotförrådet vid Höörs 
Kanotklubb, Orups Idrottsplats

Beslut
Presidiet beslutar

1. Ärendet behandlades parallellt och presidiet beslutade i ärendet 2017-04-05, § 74, och

2. I övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Föreningen, Frosta Multisport, har bjudits in till presidiets sammanträde men hade 
förhinder.

Frosta Multisport har upprättat en skrivelse för att förklara sitt perspektiv av situationen. 
Ledamöterna får ta del av skrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §13).doc
2. Skrivelse från Höörs Kanotklubb.pdf
3. Svar till Höörs kanotklubb.pdf
4. Skrivelse från Frosta Multisport till KFN pres 170405.docx
_____
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Dnr KFN 2017/119

§ 76 Ansökan om projektbidrag 
Möllerikeföreningen 

Beslut
Presidiet beslutar

Avstyrker ansökan.

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

Möllerikeföreningen i Stockamöllan, Eslövs kommun, har inkommit med en ansökan om 
projektbidrag 13 056 kr, för tryck av broschyr med vandringsleder i 4 000 exemplar.

Med mölleriket avses området runt Stockamöllan, där det i historisk tid fanns flera 
vattenkvarnar längs Rönneå. Området ligger i både Eslövs och Höörs kommuner och är 
av riksintresse för kulturmiljö. En av möllorna är idag byggnadsminne.

Vandringslederna sträcker sig både i Eslöv- och Höörs kommun.

Beslutsmotivering
Möllerikeföreningen har inte säte i Höörs kommun och därav beslutar presidiet att 
avstyrka ansökan. Presidiet rekommenderar Möllerikeföreningen att söka bidrag från 
Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om projektbidrag.pdf
2. mail.pdf
3. Karta - Möllerikeguiden.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/93

§ 77 Angående vården av kulturmiljön i 
möllestråket Hasslebro-Stockamöllan 

Beslut
Presidiet beslutar

Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

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

Catharina Sonesson och Georg Welin har inkommit med en skrivelse angående vården 
av kulturmiljön i möllestråket Hasslebro-Stockamöllan. Åtgärder för att rädda Möllerikets 
kulturmiljö efterfrågas. Fortsatt underhåll, tillgänglighet och markvård är angelägna frågor. 
Med mölleriket avses området runt Stockamöllan, där flera kvarnar funnits vid Rönneå. 
Bålamöllan är idag byggnadsminne.

Beslutsmotivering
Ärendet ligger utanför Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
1. Ang vården av kulturmiljön i möllestråket Hasslebro - Stockamöllan.pdf
2. Tidningsartiklar.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/92

§ 78 Skrivelse ang restaurering av Köpingsten

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utreda ärendet, och

2. Åter behandla ärendet på presidiets sammanträde den 2017-05-09.

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

Kultur- och fritidssektorn har mottagit en skrivelse gällande restaurering av en köpingsten. 
Kultur- och fritidsstrategen, Hilda Knafve, har svarat på skrivelsen. Hilda Knafve förklarar i 
sin skrivelse att Kultur- och fritidssektorn fortlöpande restaurerar köpingstenar men att 
just denna sten måste i samband med eventuell restaurering även måste förflyttas. Detta 
är en fråga som Kultur- och fritidsnämnden måste ta ställning till.

Presidiet diskuterar restaurering och var den aktuella stenen står i dagsläget.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse ang restaurering av köpingsten.pdf
2. Kirunatidningen.pdf
3. Svar.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/68

§ 79 Ansökan om verksamhetsbidrag - Höörs 
amatörteatersällskap

Beslut
Presidiet beslutar

1. Tillstyrka ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017 på 19 350 kronor, och

2. Ärendet anmäls som ett delegationsbeslut till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 2017-05-23.

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

Tidigare verksamhetsbidrag beslutades på presidiets sammanträde 2017-03-14 och 
delegationsbeslutet godkänndes på nämndes sammanträde 2017-03-29. HATS ansökan 
inkom lite senare och hann inte behandlas i samband med övriga ansökningar.

HATS har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 på 19 350 kronor. 
Av pengarna ska 12 000 kronor användas till att återställa teaterkällaren efter renovering, 
laga garderober, bygga ramper mm, samt till inköp i samband med sex föreställningar av 
Gökboet. 6000 kronor ska användas till utlägg för hyra av magasinering av t ex rekvisita, 
ljud och ljus, under musikskolans renovering, 500 kr/mån maj 2016-april 2017. 1350 
kronor avser utlägg för hyra av lokal på Ringsjöskolan under för repetitioner, under tiden 
musikskolan renoverades.

Föregående år, 2016, tilldelades föreningen 10.000 kronor.

Beslutsmotivering
HATS verksamhetsbidrag inkom efter att presidiet behandlat övriga ansökningar.

Beslutsunderlag
1. Höörs Amatörteatersällskap.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/75

§ 80 Ansökan om stöd till parkourpark och
klättervägg inomhus

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utreda finansieringsalternativ
för hyresbidrag för TiP och Klätterklubben, och

2. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att anordna ett möte med
ägaren av Navet, och

3. Uppdrar till föreningarna att fortsätta diskussionen med övriga föreningar och
undersöka bygglov/brandskydd i Höör, samt

4. Ärendet behandlas på nytt på nämndens sammanträde i maj 2017-05-23.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, har inbjudit föreningarna, Höörs klätterklubb och TiP 
Generation, för att föreningarna skall tydliggöra vad föreningarna äskar gemensamt.

Freddy Friberg har tydliggjort i sin inbjudan att frågor såsom kostnader, syfte och 
beräknat medlemsantal måste tydliggöras.

Föreningarna, Höörs Klätterklubb, och Tip Generation, har inkommit med separata 
skrivelser om att etablera bland annat en inomhusklättervägg i Höör.

Höörs Klätterklubb önskar ekonomiskt medel för att etablera en inomhusklättervägg i 
Höörs kommun och Tip Generation önskar att skapa en plattform för barn- och ungdomar 
genom olika rörelseformer och däribland inbegripet klättring. Föreningarna har övervägt 
att de skulle kunna inhysa sina aktiviteter i en gemensam lokal.

Överläggning
 Freddy Friberg klargör att Kultur- och fritidssektorn hade ett gemensamt möte med 
föreningarna nyligen. Kultur- och fritidssektorn klargjorde vid detta möte att föreningarna 
bör starta upp ett projekt. Freddy Friberg förklarar att föreningarna bör ansöka om stöd 
även från allmänna arvsfonden m.fl. innan Kultur- och fritidsnämnden kan bidra. Freddy 
Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden inte kan investera medel i föreningarna 
under år 2017 men att frågan om föreningslokal kanske kan lösas provisoriskt 
tillsvidare. Freddy Friberg förklarar att Klätterklubben eventuellt kan använda några 
väggar på Höörs Bad och Sportcenter.

Ordföranden, Jill Andersson (S), klargör att investeringarna för år 2018 redan är 
antagen. Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att göra 
mindre inköp genom driftsbudgeten. Kultur- och fritidssektorn välkomnar föreningarna att 
inkomma med ansökan om aktivitetsstöd. Freddy Friberg informerar om att  Kultur- och 
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fritidssektorn utarbetar ett nytt bidragssystem som möjliggör resebidrag för de som är 
förhindrande att utöva sin sport i Höör.

Höörs klätterklubb visar en presentation som tydliggör sporten klättring och Höörs 
Klätterklubb. Representanterna för Höörs Klätterklubb lämnar in två skrivelser en ansökan 
om stöd för att bygga klättervägg i Höör inkl. anpassningskostnader av tilltänkt lokal.

TiP generation visar presidiets ledamöter en kort film om parkour.

Representanterna för Höörs klätterklubb och representanterna för TiP generation föreslår 
att man skulle kunna ha en gemensam föreningslokal på Navet. Föreningarna klargör att 
fördelarna med att ha en gemensam lokal är att fler aktiviteter kunde erbjudas under 
samma tak och långa öppettider. Föreningarna har varit i kontakt med andra lokala 
föreningar som är positiva till samarbete när föreningarna har en föreningslokal.

Representanterna för föreningarna klargör att de önskar ekonomisk hjälp 
med hyresfördelning av tilltänkt föreningslokal. Freddy Friberg förklarar att för att Kultur- 
och fritidsnämnden skulle kunna ta ställning till ett eventuellt hyresbidrag en 
sammanställning av årshyra ligga till grund för beslutet. Freddy Friberg informerar om att 
Kultur- och fritidsnämnden har begränsade tillgångar och har svårt att finanisera 
hyresbidrag under år 2017.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Tip Generation.pdf
2. Inomhusklättervägg i Höör.doc
3. Ansökan om stöd för att kunna bygga klättervägg i Höör inkl anpassningskostnader av 
lokal 2017-04-05.pdf
_____
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Dnr KFN 2015/156

§ 81 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 informerar om att Invigning 2017-06-04. Invigningen ska bl.a. innehålla en 
fyrkamp för barn med 60 meter sprint, kulstötning, höjdhopp och parkour.

Invigningen ska enligt förslag också innehålla hoppborg, uppvisning och tal.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
2. Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc
_____
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Dnr KFN 2017/44

§ 82 Anmälningar 

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om att Mittdagen som förslagsvis skall äga rum 2017-09-
30. Skånska akademin har meddelat vem som skall få priset men det är inte officiellt 
ännu.

_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 83 Integrationsfrågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet,

Freddy Friberg berättar att Höörs kommun har tecknat avtal med Frostavallen avseende 
45 genomgångslägenheter. Varje rum skall förses med pentry.

Freddy Friberg klargör att Höörs kommun kommer att ta emot 50 stycken flyktingar som 
beviljats uppehållstillstånd. Freddy Friberg informerar om att en ny 
integrationsfältarbetare är anställd.

_____
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Dnr KFN 2017/45

§ 84 Meddelanden

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 23, Handlingsplan - Barn och unga. KFN
2016/114

2. Natur- och kulturarv i Höörs kommun - upptäck pärlorna! Bussresa i Höörs kommun.
KFN 2017-80

3. Polisärende, skadegörelse Tjörnarps idrottsplats. KFN 2017/81

4. Inlämnad ansökan om vägvisning till Vaxsjöns badplats. KFN 2017/86

5. Beslut i socialnämnden 2017-02-23, § 32, Fältarbete bland barn och unga samt
inrättande av fältarbetartjänst. KFN 2017/88

6. Missiv - Granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. KFN 2017/89

7. Underhållsrapport, brandskydd Skolmuséet. KFN 2017/91

8. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 26, Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. KFN 2017/94

9. Inbjudan från KEFU till seminarium ang samverkan inom kommuner för integration av
nyanlända. KFN 2017/95

10. ”Dessa kommuner är fjäderfria i påsk” - skrivelse från Djurens Rätt. KFN 2017/96

11. Mötesanteckningar, BuN - SN - KFN Au, 2017-02-14. KFN 2017/97

12. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 27, Allmänna lokala ordningsstadgan. KFN
2017/98

13. Mötesanteckningar - Öppet diskussionsmöte angående Höörs skolmuseum 2017-03-
17. KFN 2017/100

14. Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13, § 66, Information om Trygghetsmätningen
2016. KFN 2017/102

15. Inlämnad ansökan om bygglov, Långstorp 1:84, anslagstavla. KFN 2017/104

16. Protokoll från skyddsrond, 2017-03-23, central administration Kultur- och fritid. KFN
2017/105

17. Mötesanteckning - Föreningsträff med ungdoms-, pensionärs- och
handikappföreningar ang revidering av bidragsbestämmelser och taxor. KFN 2017/107
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18. Missiv - Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

19. Resultat av enkäten ”offentlig konst och 1% regeln i Skåne. KFN 2017/114

20. Inbjudan från Naturvårdsverket, Lokala naturvårdens dag 27 augusti 2017. KFN 
2017/117

21. Beslut från Länsstyrelsen ang LONA-projektet ”Tillgänglighet runt Västra Ringsjön”. 
KFN 2017/120

_____
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Dnr KFN 2017/42

§ 85 Anmälan av delegeringsbeslut april 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.

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegationsbeslut Hilda Knafve mars 2017.docx
2. Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg mars 2017.docx
3. LOK-stöd hösten 2016.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/6

§ 86 Postlista Kultur- och fritidsnämnden mars 
2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-03-01 -- 31.pdf
_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 87 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om det aktuella personalläget.

Viss av Kultur- och fritidssektorns personal är sjukskriven.

Ytterligare personal har påbörjat anställning på Fritidsgården Älvkullen och rekrytering 
pågår.

 

_____
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Dnr KFN 2017/63

§ 88 Övriga frågor

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte anmälts några extra ärenden till dagens 
sammanträde.

_____
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Dnr KFN 2017/22

§ 90 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium den 2017-04-
05

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-04-05 
läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2017-04-05 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-04-05.
_____
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Datum Diarienummer Sida 

2016-12-09 KFN 2016/164 1 (2) 

KULTUR OCH FRITID 

Månad Bered-

ning till 

pres 

Kallelse

/f-lista 

pres 

Sammanträde 

pres 

( ca 2 veckor före KFN) 

Tis kl. 13.30 – 16.30 

Gemen-

samma au-

möten 

mellan KFN 

pres + BUN 

au + SN au 

Protokoll 

justering 

pres 

Kallelse/ 

f-lista KFN 

Sammanträde 

KFN 

Tis kl. 13.00 – 16.30 

Protokoll 

justering KFN 

Januari 6 dec 2016-12-13 

Samtalsrum KFN 

kontor 

10 januari 17 januari 

Mejerigatan 6 
Pga. årsredovisning,  

Månadsuppföljning. 

Ge ordf. delegationsrätt att 

godkänna årsredovisningen

24 jan 

Februari 24  jan 31 jan 7 feb KFN kontor 
Månadsuppföljning feb 

Ordf. godkänner årsredovisningen, 

direktjustering, exp KS!

17 feb 28 feb 

Mejerigatan 6 
Ek. månadsuppföljning feb, exp. till 

KS för behandling 3/4 

7 mars 

Mars 2 mars 7 mars 14 mars KFN 

kontor 
Behandling av driftsbudget

21 mars OBS! Ons 29 

mars 

Mejerigatan 6 
Behandling av driftsbudget

4 april 

April 23 mars 28 mars Ons 5 april KFN 

kontor 
Månadsuppföljning april 

11 april 18 april 

Mejerigatan 6 
Månadsuppföljning april, exp KS 

för behandling 7/6. 

Investeringar & exploateringar, 

exp KS för behandling 7/6. 

Driftsbudget, direktjustering!

24 april 

Maj 27 april 2 maj 9 maj KFN kontor 
Pga. investerings- och 
exploateringsbudget. 
Månadsuppföljning 

16 maj 23 maj 

Mejerigatan 6 
Pga. investerings- och 

exploateringsbudget. Direktjustering! 
Månadsuppföljning maj, exp ks för 

30 maj 
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KULTUR OCH FRITID 

behandling 14/8

Juni 18 maj 24 maj Ons! 31 maj KFN 

kontor 

13 juni 20 juni Troligen 

inställt 

Mejerigatan 6 
Delegera beslutanderätt till ordf. ang. 

anta budgetskrivelsen

22 juni

Augusti 3 aug 8 aug 15 aug KFN kontor 
Anta budgetskrivelse, lämna till ek. 

kontoret 15 aug

22 augusti 29 aug 

Mejerigatan 6  

Budgetskrivelse

5 sep 

September 24 aug 29 aug 5 sep KFN kontor 
Delårsrapport!

12 sep Mån18 sep 

Mejerigatan 6 
Delårsrapporten godkänns av 

nämnden, direktjustering! 

26 sep 

Oktober 21 sep 26 sep 3 okt KFN kontor 
Månadsuppföljning

10 okt 17 okt 

Mejerigatan 6 
Månadsuppföljning okt, exp KS för 

behandling 4/12 

Budget godkänns?

24 okt 

November 2 nov 7 nov 14 nov KFN kontor 
Månadsuppföljning

21 nov 28 nov 

Mejerigatan 6 
Månadsuppföljning nov, exp KS för 

behandling 15/1-18

5 dec 

December 16 nov 20 nov 29 nov (OBS Ons) 

KFN kontor 

5 dec 12 dec Troligen 

inställt 

Mejerigatan 6 

19 dec 

Jag har ändrat på datum: KFN sammanträde måndag 18/9; KFN presidium onsdag 5/4 och onsdag 29/11 (efter sammanträdet 28/11). Om sammanträden 

ställs in, så tar vi presidiemöten dessa tider. /Freddy 2016-12-06 

Page 107 of 222



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/36

§ 91 Ekonomisk resultatredovisning för april 
2017 och driftsbudgetläget år 2018

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om resultatredovisning för april 2017 samt driftsbudgetläget år 2018 
med godkännande till handlingarna.

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

Freddy Friberg visar ledamöterna resultat ur ekonomisystemet Agresso. Freddy 
Friberg informerar om att månadsuppföljningar göres vid ett visst antal gånger per år och 
delårsbokslut sammanställs i augusti. Sammanställningen i Agresso är exklusive vissa 
poster såsom exempelvis IT-kostnader. Freddy Friberg visar ledamöterna 
resultatredovisning för innevarande månad. Freddy Friberg förklarar posterna och påtalar 
att vissa negativa poster kommer att utjämnas. Bibliotekschefens verksamhet påvisar ett 
överskott om ca 180.000 kronor, Musikskolan påvisar ett underskott som hänför sig till 
dubbla hyreskostnader, Fritidsenheten påvisar en balanserad budget, Kultur- och 
fritidsstrategens verksamhet påvisar ett negativt utfall. Kultur- och fritidsstrategen, Hilda 
Knafve, förklarar att detta resultat är missvisande eftersom Kultur- och fritidssektorn 
utbetalat verksamhetsbidrag för hela året och Agresso endast visar en sammanställning 
per en 4 månaders period. Freddy Friberg klargör att Kultur- och fritidssektorn 
prognostiserar ett underskott om 1 miljon kronor för 2017. Freddy Friberg poängterar 
prognosen är exklusive UNIKOM:s tjänster.

Freddy Friberg förklarardriftsbudgetläget inför år 2018. Freddy Friberg klargör att 
prognosen är ansträngt.

Ledamöterna diskuterar att nämnden bör uppbära större utdelning från det s.k. 1900-
kontot. Freddy Friberg förtydligar att fördelningen från 1900-kontot sker genom 
schablonfördelning mellan nämnderna.

Beslutsunderlag
1. Budgetberedning 2017-03-28 minnesanteckningar med ledningsgruppens 
justeringar.docx
2. Sammanställning resultat.pdf                   
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-29 1 (3)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/198

§ 71 Actic

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och

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

 

Reservation mot beslutet
Lena Frykman (M), Martin Olsson (C) och Tom Ström (M) reserverar sig muntligt.

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

Johan Enbom förklarar att avtalet med Actic är uppsagt och avtalsförhandlingar pågår 
mellan parterna. Johan Enbom klargör vad som framkommit i avtalsdiskussionerna. 
Förhandlingarna har utmynnat i att Actic skall inkomma med slutgiltigt förslag senast maj 
2017 förklarar Freddy Friberg. Freddy Friberg påtalar att nämnden inte behöver fatta 
slutgiltigt beslut i ärendet förrän på nämndes sammanträde i maj 2017.  

Johan Enbom förklarar att Höörs Bad och Sportcenter för bemanningen på gymmet. 

Freddy Friberg klargör att gymmets intäkter och kostnader motsvarar varandra.  

Johan Enbom förklarar vad skillnaden är mellan att träffa nytt avtal med Actic, 
om verksamheten skall bedrivas i kommunal regi och en möjlig kombination mellan 
Actic samt kommunal regi.

Ledamöterna diskuterar lokalens framtid. Ledamöterna ställer sig positiv till att friskvård 
behövs för alla målgupper.

Överläggning
Ordföranden förklarar att sammanträdet ajourneras kl.14:32 för överläggning inom 
partigrupperna. Sammanträdet återupptas kl. 14:38. 
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Sammanträdesdatum Sida

2017-03-29 2 (3)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta:

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och

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

Lena Frykman (M) ställer sig bakom presidiets förslag till beslut i sin helhet.

Anna Johansson (MP) poängterar att nytt avtal inte skall ingås innan nämnden fattat 
slutgiltigt beslut i frågan.

 

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan till nämnden om ledamöterna vill slutgiltigt besluta i ärendet 
idag. Sex ledamöter av nio ställer sig positiva till att besluta i ärendet idag.

Ordföranden konstaterar att nämndes ledamöter har olika åsikter i ärendet och att det 
under dagens diskussioner uppkommit flera förslag till beslut men att nämndens 
ledamöter enas om att ställa två förslag emot varandra. Ordföranden fastslår att ärendets 
utgång skall avgöras genom votering.

Beslutsförslagen som ledamöterna voterar om är följande:

Helena Ohlson (SD) föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta:

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och

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

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.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning:

JA = Helena Ohlsons (SD) beslutsförslag tillstyrkes.

NEJ = Presidiets förslag vidhålles.

 

Omröstning
Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA och 4 
ledamöter röstar NEJ.

Följande ledamöter röstar JA: Jill Andersson (S), Linda Lindhé (V), Elin Hyltén-Cavallius 
(MP), Anna Johnsson (MP) och Helena Ohlson (SD).
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Följande ledamöter röstar NEJ: Tom Ström (M), Lena Frykman (M), Martin Olsson (C) och 
Josef Nanasi (SD).

Beslutsunderlag
1. Illustration Actic Höörs Bad och Sportcenter.rvt.pdf
<!-- 8. File -->2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi 
§36).doc
3. ATIC ELLER INTE.pptx
_____
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ACTIC ELLER INTE?
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Idag står Actic som hyresgäst och vi står för bemanningen. 
Fördelningen av intäkter regleras utifrån medlemsantalet. Vi 
har ca 350 medlemmar.
Avtalet är uppsagt.

Nu
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Actic vill;
• Ta över bemanningen helt
• Möblera om och investera i ny utrustning
• Starta 10 gruppträningspass/vecka
• Sänka medlemspriset

Actics vilja

Page 114 of 222



Om inte det blir en lösning med Actic;
• Verksamhet som skiljer sig från övriga gym
• Fokus på olika målgrupper* och innehavare av vårt Aktivitetskort
• Möjlig ”Multilokal” med utrymme till möten, träning mm
• Vi börjar från noll (utrustning, medlemmar och intäkter försvinner)

* Målgrupper kan vara Kungshällan (som idag), Region Skåne 
(rehab), föreningar, FIFH?

Egen verksamhet
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”Egna” verksamheter

Actic i egen regi Kommunen i 
egen regi

Satsning och 
konkurens med 
övriga gym

Verksamhet som 
skiljer sig mot 
övriga gym

Actic tror på ökat 
medlemsantal

Vi börjar från noll

Tydlighet om olika 
huvudmän

Helt egen 
verksamhet

Vi-känsla viktigt Risk för kluven 
personalgrupp

Annan ekonomisk 
fördelning i avtal

Tapp ekonomiskt

Arbetsplatsens 
organisation ses 

över oavsett 
lösning
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Kombination? (Förhandling)

Actic Bad
Actic driver 
gymmet

Vi utvecklar 
Aktivitetskortet

Gymmet ”styr” 
Actic

Simhallen ”styr” vi

Actic vill ha 10 
tider/vecka i 
brottningslokalen

Vi ”byter” dessa 
mot 10 tider i 
gymmet för 
grupper med 
Aktivitetskort

Gemensamma 
aktiviteter med 
fokus på friskvård

Actic hyresgäst
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/198

§ 92 Ekonomiska konsekvenser av Kultur- och 
fritidsnämndens beslut gällande Actic

Beslut
Presidiet beslutar

1. Ärendet behandlas på nytt när Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 2017-05-
23, och

2. Uppdrar till Kultur- och fritidschef att upprätta en tjänsteskrivelse innefattande 
belysning av den ekonomiska konsekvensen av Kultur- och fritidsnämndens beslut 
den 2017-03-29, § 71.

Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Överlämnar ärendet till Kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande, och

2. Vidhåller Kultur- och fritidsnämnden det tidigare beslutet ska ärendet expedieras till 
Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Reservation mot beslutet
Jill Andersson (S) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet med stöd av chef för Höörs Bad 
och Sportcenter, Johan Enbom.

Avtalet med Actic är uppsagt och avtalsförhandlingar pågår mellan parterna. Actic hade 
fått i uppdrag av sektorsledningen att återkoppla med ett färdigt avtalsförslag till maj 
2017.  Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-29, § 71, att inte träffa nytt avtal 
med Actic och uppdra till tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta nytt förslag 
till användningsområdet för lokalen.

Freddy Friberg informerar om de ekonomiska kosekvenserna som Kultur- och 
fritidsnämndens beslut 2017-03-29, § 71, innebär. Freddy Friberg informerar om att 
hyresavtalet med Actic genererar en intäkt om cirka 300.000-400.000 kronor årligen. 
Freddy Friberg klargör att Kommunstyrelsen är motpart i hyreskontraktet och Kultur- och 
fritidsnämndens beslut bör därför expedieras till Kommunstyrelsen för fortsatt 
handläggning av ärendet. Freddy Friberg poängterar att med hänsyn till kommunens 
budgetläge bör ärendet behandlas på nytt. Freddy Friberg föreslår att ett nytt avtal om en 
två års period ska träffas med hyresgästen Actic.

Ledamöterna diskuterar ärendet.

Beslutsmotivering
Ärendet ska behandlas med anledning av att Kultur- och fritidsnämnden inte hade 
möjlighet att ta ställning till den ekonomiska aspekten av ärendet när nämnden beslutade 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

i ärendet den 2017-03-29.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-29 (2017-03-29 KFN §71).doc
2. ACTIC ELLER INTE.pptx
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/63

§ 116 Övriga frågor

Beslut
Presidiet beslutar

Uppdra till Kultur- och fritidschef att bjuda in rektor för musikskolan, fastighetsstrategen 
och representant från HFAB till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23.

Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg anmäler information om entrédörrarna på Musikskolan. Freddy Friberg 
föreslår att Rektor för musikskolan, Annika Eriksson, fastighetsstrateg, Lars Frostemark, 
och representant från Höörs Fastighets AB, HFAB, ska bjudas in till Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23.  

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §88).doc
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/122

§ 99  Höörs Musik- och Teatersällskap - 
samarbete med Malmö Opera 

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Bevilja Höörs Musik- och Teatersällskap i samarbete med Malmö Opera ett 
förlustbidrag motsvarande anordnandet av en föreställning, och

2. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet på nytt när föreställningen har ägt rum.

 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet med stöd av Kultur- och 
fritidschef Freddy Friberg

Hilda Knafve  förklarar att Malmö Opera har ett regionalt uppdrag som ska rikta sig till alla 
kommuner. Riktningen sker genom uppsökandeverksamhet och Malmö Opera anordnar 
en turné. Hilda Knafve informerar om att Malmö Opera är ansluta till Riksteatern vilket 
innebär att ett bidrag om 25 % uppbärs. För att Malmö Opera ska anordna en 
föreställning i Höörs kommun de om ett förlustbidrag.

Hilda Knafve informerar om att Höörs Musik- och Teatersällskap ansöker om en 
förlustgaranti för att kunna upprätta ett samarbetsavtal med Malmö Opera. Hilda Knafve 
betonar att verksamheten bedöms vara självfinansierande. Musiksällskapet betalar, efter 
subventioner från Riksteatern, 16.500 kronor, för en föreställning. Föreningen räknar med 
att köpa in 1-2 föreställningar årligen.

 

Överläggning
Freddy Friberg förtydligar att förlustbidraget är maximalt om 16.000 kronor. 
Tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn föreslår att nämnden ska bevilja förlustbidrag 
för en föreställning och efter utfallet av denna föreställning bedömer Kultur- och 
fritidsnämnden om yterliggare förlustbidrag ska beviljas. 

Ledamöterna diskuterar ansökningen. Presidiets ledamöter är eniga om att det är trevlig 
att föreställning ska anordnas i Höör och inte bara i Malmö- och Lund regionen.

Beslutsunderlag
1. Höörs Musik- och Teatersällskap - samarbete med Malmö Opera.pdf
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/106

§ 71 Äskande från Höörs Brottarklubb

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 
2017-05-09.

Ärendebeskrivning
Höörs Brottaklubb, Höörs BK, har inkommit med ett äskande om att erhålla ekonomiskt 
medel för inköp av nya produkter med anledning av att föreningen växer.  

Beslutsunderlag
1. Äskande från Höörs Brottarklubb.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/106

§ 103 Äskande från Höörs Brottarklubb

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Beviljar Höörs Brottarklubbs äskande delvis och ett bidrag om 25.000 kronor plus
moms avsätts för inköp, och

2. Kultur- och fritidssektorn handhar inköpet, samt

3. Medlet tas från Kultur- och fritidsnämndens konto ”Övrigt föreningsstöd”.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet med stöd av administratör, Gunilla 
Brantberger.

Ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-
04-05 och presidiet beslutade att återremittera ärendet till sammanträdet den 2017-05-09.

Höörs Brottaklubb, Höörs BK, har inkommit med ett äskande om att erhålla ekonomiskt 
medel för inköp av nya produkter med anledning av att föreningen växer.  

Gunilla Brantberger förklarar att föreningen lånar mycket material för vid arrangerandet av 
tävlingar.

Freddy Friberg går igenom Brottarklubbens ansökan.

Presidiets ledamöter diskuterar ansökningshandlingarna.

Beslutsmotivering
Bidraget avser ekonomiskt medel för inköp av mattbitar och två stycken kastdockor.

Beslutsunderlag
1. Äskande från Höörs Brottarklubb.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §71).doc
_____
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Höörs kommun MISSIV 
Revisorerna 2017-03-22 

 

Kommunstyrelsen  
Miljö- och byggnadsnämnden  
Tekniska nämnden  
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  

    Kommunfullmäktige för kännedom 

 
Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 
 
Revisorerna i Höörs kommun har genomfört en granskning av den interna kontrollen i Höörs 

kommun 2016. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs 

kommun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare har 

syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens reglemente för intern 

kontroll.  Vi delar yrkesrevisorns bedömning att den interna kontrollen i Höörs kommun 

2016 inte är tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att 

skapa en god intern kontroll i kommunen för år 2016. Utifrån rapporten vill Höörs revisorer 

särskilt lyfta fram att: 

• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 (Socialnämndens 

interna kontroll bedöms som tillräcklig) 

• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd 

• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom uppföljning 

och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern kontroll har inte 

samlats in och inte analyserats 

• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år. 

Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen  

• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de 

kommunala företagen 

• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas 

• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas 

• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas 

• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig 

 

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för 

att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan ett antal år tillbaka 

har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops, 

utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning 

till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i 

det fortsatta förbättringsarbetet och skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll 

inom snar framtid. Utifrån ovan och vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast 

den 1 maj 2017, få kommunstyrelsens och nämndernas yttrande. 

FÖR HÖÖRS KOMMUNS REVISORER 

 

 

 

Christer Ekelund  Arno Werner 

Ordförande   Vice ordförande 
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 Kommunrevisionen 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Intern kontroll i Höörs kommun 2016 

Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor 

Beslutas av kommunrevisorerna 2017-03-22 
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Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den 

verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Kommunrevisionen i 

Höörs kommun granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genom-

föra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.  

 

I Kommunallag (1991:900) 6 kap 7 § anges att nämndernas ansvar för verksamhet-

en är att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bed-

rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de före-

skrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrol-

len är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

I Kommunallag (1991:900) 9 kap 9 § anges att revisorernas uppgifter är att pröva 

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 

som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

 

Årets fördjupade granskningar samt granskning av del- och helårsbokslut rapporte-

ras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationerna finns på kommunreviso-

rernas hemsida http://hoor.se/sv/Politik-och-paverkan/Kommunrevisionen/ 
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Sammanfattning 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-

samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, 

att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 

I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att 

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll. 

Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisning-

ar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll år-

ligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig 

om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje 

nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska or-

ganiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska 

årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes 

ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse. 

Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kom-

munstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att skapa en god intern 

kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att: 

• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016

• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd

• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom

uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern

kontroll har inte samlats in och inte analyserats

• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.

Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kon-

trollen i kommunen.

• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kon-

trollen i de kommunala företagen

• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas

• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas

• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas

• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åt-

gärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan 

ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommun-

gemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt på-

börjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommun-

styrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och 

skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid. 

Page 130 of 222



 

 

 

 

 
6 (28) 

 

 

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verk-

samhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, 

att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat. 

En god intern kontroll kännetecknas av ändamålsenlig och kostnadseffektiv verk-

samhet, rättvisande och tillförlitlig finansiell rapportering och information samt ef-

terlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Den interna kontrollen och 

riskhanteringen baserar sig på kommunens primära uppgift, omvärldsanalys, kom-

munstrategin samt målen för verksamheten och ekonomin. Riskhanteringen omfat-

tar identifiering, bedömning, prioritering och resultatrik hantering av risker som ut-

gör ett hot mot kommunens mål.  

 

Riskhanteringen, som ledningen bär ansvaret för, är en del av den interna kontrol-

len och dess syfte är att i rimlig utsträckning trygga att kommunens strategiska mål 

och målen för verksamheten och ekonomin uppfylls och att verksamheten fortgår 

utan störningar. Genom riskhanteringen förebyggs händelser som hotar en konti-

nuerlig och ostörd verksamhet.  

 

Enligt Kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna och styrelsen se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig, vilket revisorerna årligen ska pröva. Interna kontrollsystem 

måste utformas med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den 

interna kontrollen är att bidra till ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att 

verksamheten bedrivs effektivt och säkert.  

 

I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att 

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll. 

Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisning-

ar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll år-

ligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig 

om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje 

nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska or-

ganiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska 

årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes 

ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse. 

 

Höörs revisorer har i sin riskbedömning 2016 bedömt att det föreligger behov för 

granskning av kommunens interna kontroll och om nämnderna följer beslutat reg-

lemente.  
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1.2            Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs kom-

mun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare 

har syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens regle-

mente för intern kontroll.  Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

 

 Har kommunstyrelsen utifrån sin övergripande uppsiktsplikt, styrning- 

och ledningsfunktion tillsett en struktur som medför en tillräcklig in-

tern kontroll i Höörs kommun? 

 

 Har kommunstyrelsen och varje enskild nämnd en tillräcklig intern 

kontroll? Följer kommunstyrelsen och nämnderna det av fullmäktige 

beslutade reglementet för intern kontroll? 

 

1.2.1 Kontrollfrågor 
 

 Har respektive nämnd/ styrelse antagit en intern kontrollplan?  
 

 Väljs kontrollområdena till respektive kontrollplan utifrån en dokumen-

terad analys av risk och väsentlighet?   
 

 Genomförs och dokumenteras kontrollerna? 
 

 

 Följs den interna kontrollen upp? Har respektive nämnd/ styrelse en lö-

pande uppföljning av den interna kontrollen under året?  
 

 Finns rutiner, anvisningar och en organisation som tydliggör hur den in-

terna kontrollen ska utföras? 
 

 Utvärderas hur den interna kontrollen fungerar löpande till respektive 

nämnd/ styrelse? 
 

 Har kommunstyrelsen implementerat en organisation för ge en helhets-

syn av den interna kontollen i Höörs kommun 
 

 Utvärderar kommunstyrelsen nämndernas uppföljning och kommunens 

samlade system för intern kontroll? Tillsätter kommunstyrelsen åtgärder 

och förändringar vid behov? 
 

 Utvärderar kommunstyrelsen den interna kontrollen i de kommunala fö-

retagen? 

 

1.3            Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbild-

ningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och 

fritidsnämnden. VA-GIS nämnden granskas inte då nämnden är relativt ny och föl-

jer huvudsakligen tekniska nämndens struktur för intern kontroll. Granskningen 

avgränsas huvudsakligen till år 2016. Innebörden av intern kontroll avgräsas till det 

som definieras av kommunfullmäktiges reglemente.  
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1.4  Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 

 Kommunallag 

 Höörs kommuns reglemente för intern kontroll (KF 2001) 

 Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner för 2016 

 God revisionssed 

 Nämndernas/ styrelsens reglementen 

 

1.5            Granskningsansvariga 

Höörs kommunrevisorer: Christer Ekelund, Arno Werner, Jörgen Lindquist och 

Fredrik Brobeck.  

Projektledare: Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor 

Kommunal yrkesrevisor har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med 

SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra gransk-

ningen. 

1.6  Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Do-

kument såsom intern kontrollplaner, protokoll, uppföljningar och reglementen som 

berör det interna kontrollarbetet har granskats. Reglemente har granskats i syfte att 

identifiera nämndernas, kommunstyrelsens samt verksamhetens roll och ansvar.  

Intervjuer har genomförts med sektorchefer och/ eller ledande tjänstemän inom re-

spektive granskad nämnd. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrol-

lera rapporten. 
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2. Styrning 

 

2.1 Höörs kommuns reglemente för intern kontroll 
 I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige 

2001 anges varför intern kontroll finns och reglerarar kommunstyrelsens och 

nämndernas ansvar och befogenheter. I reglementet anges att: 

 

 Styrelsen/ nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde.  
 

 Nämnden/ styrelsen ska upprätta en organisation och anta lokala och do-

kumenterade regler och anvisningar för den interna kontrollen.  
 

 Nämnden/ styrelsen ska löpande följa upp hur det interna kontrollsystemet 

och hur den interna kontrollen fungerar.  
 

 Varje nämnd/ styrelse ska årligen anta en plan för intern kontroll som om-

fattar respektive nämnds/ styrelses verksamhet och som ska följas upp och 

löpande rapporteras till nämnden.  
 

 Planen ska väljas genom en bedömning av risk och väsentlighet.  
 

 Uppföljningen av den interna kontrollen ska årligen rapporteras till kom-

munstyrelsen och kommunens revisorer.  

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll 

i Höörs kommun och ska etablera en övergripande organisation. Anställda ska in-

formeras om riktlinjer och anvisningar samt innebörden avseende den interna kon-

trollen. Kommunstyrelsen ska årligen utvärdera kommunens totala arbete med in-

tern kontroll och tillse förbättringar i systemet om det behövs. Kommunstyrelsen 

ska även informera sig om att den interna kontrollen fungerar i de kommunala före-

tagen.  

 

 All rapportering ska ske skriftligt 

 

Bifogat reglementet finns en mall för intern kontrollplan som innehåller rubrikerna 

rutin, kontroll av, ansvarig, väsentlighetsbedömning, metod, rapporteras till och 

riskbedömning. 

 

2.2 Ansvarsområden och organisation 

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar och uppdrag anges i respektive nämnds 
och styrelses reglemente. Den nuvarande organisationen är att kommundirektören 
är chef för hela kommunförvaltningen som är indelad i kommunledningskansli, 
social sektor, barn- och utbildningssektor, samhällsbyggnadssektor, miljö- och 
byggmyndighet, kultur- och fritidssektor samt räddningstjänst.  
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3. Styrelsens och nämndernas interna kontroll 2016 

 

3.1  Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har an-

svar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, per-

sonalfrågor och verksamheter. Kommunstyrelsens arbete skall till väsentlig del in-

riktas på för kommunen övergripande frågeställningar. Detta innebär bland annat 

att principfrågor, framtidsfrågor, samordningsfrågor samt frågor om prioritering 

mellan verksamheter skall vara föremål för styresens särskilda intresse. Kommun-

styrelsens verksamhetsområde avser ekonomi, IT, personal, kansli, arkiv, närings-

livsfrågor, kollektivtrafik, räddningstjänst, naturvård, planerings- och utvecklings-

frågor samt information och kommunikation. Kommunstyrelsen har två roller av-

seende den interna kontrollen, dels att såsom styrelse tillse en god intern kontroll 

inom styrelsens verksamhetsområde samt utifrån en lednings och styrningsfunktion 

tillse en god struktur och utveckling för intern kontroll i kommunen som helhet. 

 

3.1.1 Intern kontrollplan 2016 
Kommunstyrelsen beslutade om intern kontrollplan 2016 den 7 december 2015. 

Den intern kontrollplanen bygger på en mall som bifogades beslutet om det interna 

kontrollreglementet år 2001. Planen anger vilken rutin som ska granskas, vad som 

ska kontrolleras, vem som är ansvarig, hur ofta kontrollen ska genomföras, meto-

den, vem som ska motta skriftlig rapport och riskbedömning. I kommunstyrelsens 

interna kontrollplan 2016 anges att ekonomisk uppföljning, lön, fakturor, upphand-

ling/ inköp, moms, kontanthantering, synpunktshantering, hemsidan, kännedom 

om mål samt att mutor/jäv ska kontrolleras. 12 av 16 kontroller avser ekonomi, öv-

riga kontroller avser synpunktshantering, hemsidor, kännedom om mål samt mutor 

och jäv. Kommunstyrelsens kontrollplan 2016 anges i bilaga 1. 

 

3.1.2 Risk och väsentlighet 

De ekonomiska kontrollområdena 2016 har inte valts utifrån en dokumenterad 

analys av risker och konsekvenser för kommunstyrelsens verksamhet. De ekono-

miska kontrollerna har varit samma i flera år oaktat risken för fel. De kontroller 

som avser verksamheten ska enligt uppgift spegla kommunfullmäktiges mål och in-

put till val av kontroller hämtas bland annat från en enkät som går ut till samtliga 

chefer och arbetsledare i Höörs kommun. Enkäten består av frågor såsom utma-

ningar i verksamheten med att inte nå kommunfullmäktiges mål och etiska dilem-

man och risker i verksamheten. Utifrån intervjuer har framkommit att kommunsty-

relsens interna kontroll, vad gäller verksamhetsdelen, har fokuserat på risker med 

att kommunfullmäktiges mål inte nås och risker med större satsningar/projekt som 

genomförts under året. Ingen dokumenterad riskvärdering/ urvalsmetodik har er-

hållits.  
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3.1.3 Rutiner 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur sty-

relsens interna kontroll ska bedrivas.  

 

3.1.4 Uppföljning 

Kommunstyrelsen har inte haft någon löpande uppföljning av den interna kontrol-

en under året. Resultatet av kontrollerna har per 2016 inte rapporterats till kom-

munstyrelsen. Utifrån intervju kommer resultatet att presenteras i februari 2017. 

Granskning av 2015 års intern kontrollplan har visat att enbart de verksamhetsrela-

terade kontrollernas redovisades för kommunstyrelsen. För de ekonomiska kon-

trollerna 2015 gjordes ingen dokumenterad redovisning till kommunstyrelsen.  

 

3.1.5 Utvärdering/ utveckling 

Kommunstyrelsen har inte färdigställt någon uppföljning/ utvärdering av hur det 

interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I syfte att förstärka den interna kon-

trollen 2017 och framåt har kommunstyrelsen under 2015 - 2016 inlett ett arbete 

för att utveckla riskanalysen och den interna kontrollen som helhet. Enkäter har 

skickats ut till chefer och förtroendevalda. Svaren ska bidra till för att genomföra 

en riskprioritering som kommer vara underlag för 2017 års interna kontrollplan. 

Kommunstyrelsen har som målsättning att utveckla den interna kontrollen genom 

samarbete mellan sektorerna för att bland annat undvika jävsförhållanden. 

 

3.1.6 Styrning och ledning 

Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett 

övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i 

Höörs kommun. I kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll anges att 

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god in-

tern kontroll i kommunen. Reglementet anger att kommunstyrelsen ska begära in 

nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kommunens sam-

lade system för intern kontroll i kommunen. Kommunstyrelsen ska tillse åtgärder 

om utvärderingen visar på att förbättringar behövs.  

 

Kommunstyrelsens samordning av den interna kontrollen har utgått ifrån att 

kommun har flera nämnder men en förvaltning. Kommunstyrelsen har enligt upp-

gift samordnat den interna kontrollen genom att utforma kontrollmoment som 

handlar om projekt/aktiviteter som berör alla medarbetare eller alla förtroende-

valda. Granskningen visar på att kommunstyrelsen under 2016, likt tidigare år inte 

har begärt i nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kom-

munens samlade system. Kommunstyrelsen för löpande ägarsamtal med det 

helägda bolaget HFAB. Kommunstyrelsen har inte skriftligen utvärderat hur den 

interna kontrollen fungerar i HFAB.  
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Som input till granskningen har revisionen tagit del av ett pågående arbetsdoku-

ment med rubriken ”arbetsätt och rutiner för riskbedömning, riskhantering och intern kon-

troll”. Arbetsdokumentet är tänkt att fungera som en rutinbeskrivning till fullmäkti-

ges interna kontrollreglemente och visar på många utvecklingsområden såsom ut-

gångspunkter, gemensamma kontrollområden, riskanalys, uppföljning och ansvars-

fördelning. Utifrån intervju framkommer att arbetsdokumentet påbörjades redan 

2014 men ännu inte har sjösatts. Det är tänkt att en tjänsteman på kommunled-

ningskansliet ska komma ut till respektive nämnd och informera om den nya struk-

turen under 2017 och därefter ska kommunstyrelsen besluta om rutinbeskrivning-

en. Om strukturen blir beslutad kan effekterna som tidigast påverka nämndernas 

interna kontrollplaner år 2018.   

 

3.1.7 Bedömning 
Kommunstyrelsen bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Be-

dömningen grundar sig främst i de ekonomiska kontrollerna som utgör huvudelen 

av planen 2016. De ekonomiska kontrollerna bygger inte på ett urval utifrån risk 

och väsentlighet, vilket medfört att huvudelen av kontrollerna är oförändrade sedan 

mallen skapades för 16 år sedan. Utifrån erhållen dokumentation och styrelsepro-

tokoll görs varken kontroll eller uppföljning i enlighet med planen. Flera av kon-

trollerna är generella och avser rutiner som kontrolleras löpande i det dagliga arbe-

tet oavsett om rutinen är med i kontrollplanen eller ej, exempelvis att ekonomin 

följs upp, att lön betalas ut och att fakturor är rätt konterade.  De verksamhetsrela-

terade kontrollerna i planen visar på utveckling. Rutinerna har föregåtts av enkäter 

och samtal avseende övergripande risker i kommunen, någon dokumenterad riska-

nalys har dock inte redovisats. För verksamhetskontrollerna tydliggörs metod och 

riskbedömningen i planen jämfört med de ekonomiska kontrollerna. Ingen upp-

följning har presenterats för kommunstyrelsen under 2016 men utifrån den doku-

mentationen för 2015 så kommer uppföljning ske under 2017. Ingen löpande upp-

följning av den interna kontrollen har redovisats för kommunstyrelsen under året. 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur sty-

relsens interna kontroll ska bedrivas.  

 

Kommunstyrelsens övergripande roll bedöms i slutsatsen. 
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Rutin/system
Kontroll/uppföljnings-

moment
Ansvarig Metod Tidpunkt

Riskbedömning och 

kommentar

Systematiskt kvalitetsarbete Sektorschef Skriftlig rapport Årligen Hösttermin Måttlig

Rutin för stödinsatser Sektorschef Skriftlig rapport En gång per år

Måttlig                                                                  

Indikator på antalet elever 

med åtgärdsprogram, 

studiegång, särskild 

undervisningsgrupp och 

hög frånvaro

Resultatdialog Sektorschef Muntlig dialog Årligen Vårtermin ( 2016) Måttlig

Tillsyn enligt lagar o 

förordningar
Tillsyn av enskilda enheter Sektorschef

Observation, intervjuer samt 

dokumentgranskning

1-2 verksamheter / år 

rullande under 5 års perioder
Måttlig

Studiero, demokrati och inflytande Sektorschef Enkät En gång per år Måttlig

Likabehandling Sektorschef Rapport En gång per år Måttlig

Trygghet Sektorschef
Insamling av anmälan av 

kränkningar, Rapport
En gång per år Måttlig

Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete - 

Rutiner för arbetsmiljöronder *
Sektorschef Stickprov En gång per år

Allvarlig                                                               

Insamling av våld och hot 

planer från sektorns 

enheter

Administrativa rutinerRutiner för diarieföring ** Sektorschef Stickprov En gång per år Måttlig

Kunskapsuppdraget 

enligt lagar o 

förordningar

Värdegrundsfrågor

 

3.2  Barn och utbildningsnämnden 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, 

ungdom, och vuxna samt inom förskole- och fritidshemsverksamheten. Nämndens 

uppgifter omfattar grundskolan, Komvux, samordning och bevakning av gymnasie-

frågor, svenskundervisning för invandrare och de uppgifter inom socialtjänsten som 

anges i 13 - 18 §§ socialtjänst lagen. 

 

3.2.1 Intern kontrollplan 2016 

Nämnden beslutade i september 2015 om intern kontrollplan för år 2016. Planen 

som bygger på den mall som beslutades om i samband med det interna kontrollre-

gementet 2001 och innehåller nio kontroller som ska genomföras under 2016. Kon-

trollerna är hänförliga till kunskapsuppdraget, tillsynsuppdraget, värdegrundsfrågor, 

arbetsmiljö och rutin för diarieföring. Det framgår av planen att exempelvis resul-

tatdialog, systematiskt kvalitetsarbete, likabehandling och arbetsmiljöarbete ska kon-

trolleras 2016 men det framgår inte om kontrollen avser att det genomförs eller 

kvalitén på det som genomförs. Sektorchefen anges som ansvarig för samtliga kon-

troller. Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Kontrollplanen har arbetats fram av en tjänsteman och 

diskuterats med arbetsutskottet inför beslutet i nämnden. Samtliga kontrollers risk-

bedömning förutom arbetsmiljö bedöms som måttlig. Den interna kontrollplanen 

och riskvärderingen för 2016 är förutom ett kontrollmoment identisk med kon-

trollplanen för året innan. 

 

3.2.3 Rutiner 

Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar 

för den interna kontrollen ska bedrivas. 
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3.2.4 Uppföljning 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som 

uppföljning av intern kontroll 2016. Uppföljning av flertalet av rutinerna har ge-

nomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i det 

systematiska kvalitetsarbetet och/ eller är reglerat av skollagen. Resultatet av intern 

kontrollplan 2015 följdes upp och beslutades av nämnden i mars 2016. Huvuddelen 

av uppföljningen beskriver arbetsmoment/ uppgifter som genomförts såsom ge-

nomförd tillsyn, skapat rutiner, tillsatt åtgärdsprogram och rapporter som rapporte-

rats. Gällande delegationsbeslut gjordes det en kontroll i form av stickprov på pro-

tokoll som visade på avvikelser.  

 

3.2.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016. I november 2016 beslutade nämnden om intern kon-

trollplan 2017, vid beslutet angavs förändringar i det interna kontrollarbetet i form 

av utökning och harmonisering med det i övrigt systematiskt pågående kvalitetsar-

betet inom nämnden. Kontrollplanen för 2017 beskriver mer uttryckligt hur meto-

den ska genomföras och hur ofta kontrollerna ska genomföras.  

 

3.2.6 Bedömning 

Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2016 bedöms som inte tillräcklig. 

Bedömningen grundar sig på att nämnden avseende flera punkter inte följer det av 

fullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll: 

 

• Urvalet av kontrollmoment har inte föregåtts av risk och väsentlighets ana-

lys vilket medför att det årligen görs samma kontroller oaktat risken för fel 

och tidigare granskningsresultat. 

• Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och an-

visningar för den interna kontrollen ska bedrivas 

• Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kon-

trollarbetet fungerat under 2016. 

• Ingen uppföljning av intern kontrollplan 2016, varken löpande eller som 

helhet har redovisats för nämnden – gjordes i mars 2016 avseende 2015 

 
Uppföljning av flertalet av rutinerna har genomförts i form av rapportering och re-

dovisning till nämnden då dessa ingår i det systematiska kvalitetsarbetet och/ eller 

är reglerat av skollagen. Det framgår inte tydligt vad det är som ska kontrolleras i 

planen, dvs om det är att rutinen finns eller innehållet i rutinen. Det framgår inte 

tydligt vilken kontroll som ska genomföras och till vilken omfattning. Intern kon-

trollplan 2017 har granskats översiktligt (ingår ej i granskningen) och visar på ut-

veckling ur flera aspekter.  
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3.3  Kultur och fritidsnämnden 
I kultur- och fritidsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna kultur- och fri-

tidsverksamheten i kommunen varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämn-

den att bland annat ansvara för kommunens anläggningar för kultur- och fritids-

verksamhet samt svara för uthyrning av dessa. Nämnden ansvarar även för att 

handlägga ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer inom nämn-

dens verksamhetsområde och framlägga därav föranledda förslag samt inom ramen 

för beviljade anslag fördela bidrag för ifrågavarande ändamål. 

  

3.3.1 Intern kontrollplan 2016 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i november 

2015. Planen innehåller sju rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk 

uppföljning, lönerapportering, fakturahantering, upphandling och inköp, kontant-

hantering, delegationsordning och föreningsbidrag. Sex av de sju rutinerna är 

samma som finns i den mall som kommunfullmäktige beslutade om 2001 och avser 

kommunstyrelsen. Kontrollplanen har i stort sett likadan ut i flera år. Utifrån inter-

vju med sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling 

och inköp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av kultur- 

och fritidsnämnden. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kul-

tur, fritid, bibliotek och musikskola. Kultur- och fritidsnämndens interna kontroll-

plan visas nedan. 
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3.3.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016 

är förutom ett kontrollmoment identisk med kontrollplanen för året innan. 

 

3.3.3 Rutiner 

Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar 

för hur den interna kontrollen ska bedrivas. 

 

3.3.4 Uppföljning 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som 

uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ing-

en skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som hel-

het. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomin som dock inte innehåller 

någon kontrollaktivitet. Kontroll av föreningars och studieförbunds bidragshand-

lingar har kontrollerats enligt uppgift men ingen dokumentation har erhållits. Uti-

från vad som är dokumenterat så genomförs inga kontrollaktiviteter av kultur-och 

fritidsnämnden.  

 

3.3.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016. Nämnden har november 2016 beslutat om intern kon-

trollplan för 2017. I planen för 2017 ingår samma rutiner och riskbedömningar som 

2016 och tidigare. Det interna kontrollarbetet har utifrån kontrollplanen 2017 inte 

förändrats jämfört med 2016.  

 

3.3.6 Bedömning 

Kultur- och fritidsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 

2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens 

struktur inte genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskanalys 

som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till 

nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om några rutiner och an-

visningar för den interna kontrollen och intern kontrollplan 2017 visar inte på nå-

gon utveckling. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kultur, fri-

tid, bibliotek och musikskola, då planen baseras på kommunstyrelsens gransk-

ningsområden för 16 år sedan. Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms 

vara låg.  
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3.4  Tekniska nämnden 

Nämnden ansvarar för drift och planering samt utbyggnad av kommunal infra-

struktur såsom till exempel gator, gång- och cykelvägar. Parker, grönområden och 

lekplatser ingår även i nämndens ansvarsområde. Nämnden svarar även för sam-

ordningen mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen. 

 

3.4.1 Intern kontrollplan 2016 

Tekniska nämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober 2015. Planen 

innehåller fem rutiner som ska kontrolleras. Rutinerna avser personalrapportering, 

ekonomisk uppföljning, delegation, anmälan och verksamhetsplanering. Kontroll-

planen har i stort sett likadan ut i flera år. Rutinerna som ska kontrolleras avser 

övergripande uppföljning. Det framgår inte av kontrollplanen vad i uppföljningen 

som ska kontrolleras. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena väg-

hållnings- och förvaltningsmyndighet kommunens gatu-, väg- och parkförvaltning 

och offentlig belysning. Tekniska nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 

 

 
 

3.4.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016 

är i huvudsak identisk med kontrollplanen för året innan. Riskbedömningen för 

varje kontroll definieras i planen. För flera kontrollområden anges risken vara liten 

eller måttlig. Motivering varför låga och måttliga risker ska kontrollers saknas.  

 

3.4.3 Rutiner 

Tekniska nämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur 

den interna kontrollen ska bedrivas. 

 

 

 

Page 142 of 222



 

 

 

 

 
18 (28) 

 

 

3.4.4 Uppföljning 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Ett ärende har benämnts som upp-

följning av intern kontroll 2016 och avser resultatet av intern kontrollplan 2016 

som beslutades av nämnden i december 2016. I uppföljningen anges att: 

 

”Samtliga punkter har vid bestämda nämndsmöten avrapporterats enligt intern kontrollplan. 

Gällande punkt 3 om delegationsordningens efterlevnad har särskild kontroll genomförts 2016-

11-22 (se bilaga). 57 grävningstillstånd har behandlats och 44 parkeringstillstånd har beviljats 

till dags dato. Tre stycken upphandlingar genomförda under året har kontrollerats gentemot dele-

gationsordningen.”  

 

Uppföljning för flertalet av kontrollområdena har genomförts i form av rapporte-

ring och redovisning till nämnden då dessa ingår i nämndens ordinarie rutiner. Ing-

en löpande uppföljning benämnt som intern kontroll har redovisats under året i 

tekniska nämnden. 

 

3.4.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016. I december 2016 beslutade nämnden om intern kon-

trollplan 2017. Kontrollplanen för 2017 omfattar fler kontrollmoment och beskri-

ver tydligare metoden för vissa kontrollmoment. Två nya kontroller har tillkommit 

i intern kontrollplan 2017. För båda kontrollområdena är den bedömda risken låg. 

 

3.4.6 Bedömning 

Tekniska nämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Be-

dömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och uppföljningen end-

ast en av de fem rutinerna som angivits i planen har kontrollerats. Kontrollplanen 

bygger inte på ett urval utifrån en dokumenterad riskanalys vilket medför att kon-

trollområden består i flera år trots låg risk och oaktat tidigare resultat.  Tekniska 

nämnden har inte beslutat om rutiner och anvisningar för hur den interna kontollen 

ska bedrivas och inte utvärderat hur den interna kontrollen fungerat under året. I 

uppföljningen av intern kontrollplan 2016 har en kontroll (delegationsordning) re-

dovisats till nämnden. Uppföljning av ekonomi, statistik och planer har genomförts 

men har inte genererat någon kontroll. Specifika kontroller som avser nämndens 

verksamhetsområden saknas. Kontrollplan 2017 visar på viss utveckling i metodi-

ken men har tillkommande kontrollområden med låg risk, utan motivering.  
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3.5 Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar bland annat prövning och 

tillsyn inom naturvården, prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska 

produkter och biotekniska organismer), tillsyn som ankommer på kommunen vad 

gäller vattenverksamhet och skötsel av jordbruksmark, prövning av ansökningar om 

tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om 

transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankom-

mer på kommunen vad gäller avfallshantering, medverka i planering där miljö- och 

hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, utar-

beta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen 

och tillsyn som ankommer på kommunen avseende gaturenhållning och skyltning. 

 

3.5.1 Intern kontrollplan 2016 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober 

2015. Planen innehåller fem rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk 

uppföljning, verksamhetens måluppfyllelse, delegering, upphandling och inköp och 

arbetsmiljö. Tre av de fem rutinerna är samma som finns i den mall som kommun-

fullmäktige beslutade om 2001 och som avser kommunstyrelsens verksamhetsom-

råde. Kontrollplanen har huvudsakligen varit likadan i flera år. Utifrån intervju med 

sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling och in-

köp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av miljö- och 

byggnadsnämnden. Det finns inga specifika kontroller av rutiner kopplade till 

nämndens ansvarsområden. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 
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3.5.2 Risk och väsentlighet 

Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kon-

trollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016 

är huvudsakligen identisk med kontrollplanen för året innan.  

 

3.5.3 Rutiner 

Miljö- och byggnadsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar 

för hur den interna kontrollen ska bedrivas. 

 

3.5.4 Uppföljning/ kontroll 

Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som 

uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ing-

en skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som hel-

het. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål som 

dock inte innehåller någon kontrollaktivitet. Delegeringsbeslut och systematiskt ar-

betsmiljöarbete följs upp och beslutas av nämnden 

 

3.5.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av hur det interna kontrollarbetet 

fungerat under 2016. Nämnden har ännu inte beslutat om intern kontrollplan för 

2017. I granskningen har noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik, 

riskanalys, kontroll och uppföljning.  

 

3.5.6 Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 

2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens 

struktur inte har genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskana-

lys som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till 

nämnden. Uppföljning av bland annat ekonomi och mål har genomförts men det 

har inte utförts någon dokumenterad kontrollaktivitet. Nämnden har inte beslutat 

om några rutiner och anvisningar för den interna kontrollen och inte utvärderat ar-

betet. Det finns inga specifika kontroller avseende nämndens ansvarsområden då 

planen delvis baseras på kommunstyrelsens granskningsområden för 16 år sedan. 

Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms vara låg. I granskningen har 

noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik, riskanalys, kontroll och 

uppföljning. Nämnden kan med fördel inspireras av livsmedelskontrollens struktur 

i det fortsatta arbetet med intern kontroll.  
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3.6 Socialnämnden 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 

sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för bedömningar, utredningar 

och insatser inom områdena individ- och familjeomsorg, omsorg om människor 

med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom 

för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av 

unga och personer med missbruk/beroende kan nämnden ingripa med tvångsvård 

enligt respektive lagstiftning 

 

3.6.1 Intern kontrollplan 2016 

Socialnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i december 2015. Planen av-

ser fyra rutiner som skulle granskas under hösten 2016. Den interna kontrollplanen 

anger inte omfattningen av kontrollen i exempelvis antal stickprov. Inom social 

sektor finns en stabsgrupp som planerar och utför den interna kontrollen. Gruppen 

består av IT-strateg/ samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansva-

rig socionom och kvalitetscontroller. Gruppen har tagit fram en blankettmall där 

varje kontroll dokumenteras. Utöver den interna kontrollplanen har nämnden även 

avvikelsehantering, exempelvis Lex Sarah. Nämnden har även ett omfattande kvali-

tetsledningssystem och är ISO- certifierade, vilket medför årlig revision av det ex-

terna bolaget Intertek för att behålla certifieringen. ISO-revisionen omfattar be-

dömning av ledningen, intern revision, åtgärder, förbättringar, verksamhetsstyrning 

och resurser. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan. 
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3.6.2 Risk och väsentlighet 

Social sektors stabsgrupp utför en årlig riskanalys utifrån bland annat omvärdsana-

lys, klagomål och avvikelser. Risker värderas utifrån hur allvarliga de är och risken 

att de inträffar. Inför 2016 års interna kontrollplan tog stabsgruppen fram åtta ris-

ker som värderades enligt riskmatrisen. I oktober 2015 valde nämnden ut fyra av de 

åtta riskerna att ingå i intern kontrollplan 2016. Utifrån intervju anges att risker har 

beaktats utifrån hela socialnämndens verksamhet. Riskmatrisen visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Rutiner 

Socialnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur den in-

terna kontrollen ska bedrivas. 

 

3.6.4 Uppföljning/ kontroll 

Socialnämnden följde upp resultatet av den interna kontrollplanen i december 2016. 

I uppföljningen beskrevs hur kontroll av respektive rutin genomförts, vilka avvikel-

ser som identifierats, resultatet av kontrollen samt förslag på åtgärder för att stärka 

den interna kontrollen framöver. Två kontroller (avtal externa placeringar och 

dokumentation) visade på avvikelser och kommer att kvarstå i intern kontrollplan 

2017. Socialnämnden följde upp den interna kontrollen i december men inte lö-

pande under året. Uppföljningen rapporteras inte till kommunstyrelsen. 

 

3.6.5 Utvärdering/ utveckling 

Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollar-

betet fungerat under 2016 men utvärdering genomförs delvis i samband med ISO -

revisionen. I december 2016 beslutade nämnden om vilka kontroller som ska ge-

nomföras 2017. Valet gjordes utifrån en risk och väsentlighetsanalys. Flera nya ris-

ker har identifierats och bedömts jämfört med 2016. Nämnden har per 2016 inte 

beslutat om intern kontrollplan för 2017.  
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3 3 4 

Bety-

dande 
2 2 3 

Måttlig 1 1 2 

Mindre 0 0 1 
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 3.6.6 Bedömning 

Socialnämnden bedöms ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen 

grundar sig på att det finns en tydlig metod för samtliga kontroller i planen och 

samtliga kontroller är genomförda. Kontrollerna baseras på ett urval utifrån risk 

och väsentlighet och riskmatris har utarbetats. Det bedöms som positivt att de för-

troendevalda involveras i urvalet av kontroller till planen. Uppföljningen av den in-

terna kontrollen har genomförts innevarande år (december 2016) och anger tydligt 

hur kontrollerna genomförts, resultatet, avvikelser och vilka åtgärder som ska ge-

nomföras för att stärka upp rutinerna framöver.  All Uppföljning och kontroll är 

dokumenterad och kontrollplanen har innehållit olika kontrollområden från år till 

år. Nämndens interna kontroll stärks av ISO – certifieringen och den externa revis-

ion som tillkommer för att få behålla certifikatet. Nämndens interna kontrollarbete 

förstärks även av ett omfattande kvalitetsledningssystem. Nämnden bör besluta om 

dokumenterade rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Nämnden bör 

även följa upp den interna kontrollen löpande under året och tydligare specificera 

omfattningen av kontrollen, t.ex. antal stickprov. Utifrån det breda verksamhets-

området bör det finnas möjlighet att identifiera ett större antal risker framöver. 
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4. Slutsats 

Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett 

övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i 

Höörs kommun. Kommunstyrelsen ska tillse att det finns en god intern kontroll i 

kommunen och begära in nämndernas resultat för att utvärdera kommunens sam-

lade system samt tillse åtgärder om utvärderingen visar på att förbättringar behövs. 

Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kom-

munstyrelsen bedöms inte ha tillsett tillräckliga åtgärder för att skapa en god intern 

kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att: 
 

• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 
 

• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd 
 

• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom 

uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern 

kontroll har inte samlats in och inte analyserats 
 

• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år. 

Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kon-

trollen i kommunen. 
 

• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kon-

trollen i de kommunala företagen 
 

• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas 
 

• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas 
 

• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas 
 

• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig 
 

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åt-

gärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan 

ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommun-

gemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt på-

börjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommun-

styrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och 

skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid.  

 

Det bedöms som positivt att socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll och 

bör föranleda ett erfarenhetsutbyte inom kommunen. Det bedöms även som posi-

tivt att den delen som avser verksamheten i kommunstyrelsens interna kontrollplan 

har utvecklats och föregås av riskdiskussioner och kontroll. Det bedöms även som 

positivt att barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2017 har utvecklats 

jämfört med 2016. Bedömningen är att intervjuade tjänstemän i kommunen är mot-

tagliga för utveckling och vill förbättra arbetet med den interna kontrollen framö-

ver. 
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5. Övergripande rekommendationer  

Kommunstyrelsen bör öka tempot i det förbättringsarbetet som påbörjats och så 

fort som möjligt tillse åtgärder som möjliggör förbättringar av den interna kontrol-

len. Såväl för nämnderna som för kommunstyrelsen och för kommunen som hel-

het. Kommunstyrelsen bör: 

 

• Definiera vad intern kontroll är i Höörs kommun och besluta om en ge-

mensam modell som gäller för samtliga nämnder och bolag 

 

• Bryta ner KF:s reglemente till övergripande rutiner och anvisningar som 

anger vad nämnderna ska göra i praktiken. Rutinerna och anvisningarna 

bör innehålla: 

 

 Syftet och målen med den interna kontrollen 

 Ansvar och roller 

 Organisation/ processbeskrivning 

 Metodstöd för riskidentifiering och riskanalys som omfattar all 

verksamhet 

 Metodstöd för framtagande av kontrollaktiviteter såsom vilka 

kontroller, syftet med kontrollen, vem som ansvarar och när 

kontrollen ska redovisas för nämnden 

 Metodstöd för sammanställning av intern kontrollplan  

 Metodstöd för kontroll  

 Metodstöd för uppföljning 

 Metodstöd för förbättringsarbete och åtgärder 

 

• Förenkla för nämnderna genom att skapa enhetliga mallar och strukturer 

för exempelvis riskanalys, kontroll och uppföljning 

 

• Genomföra utbildning för att öka förståelsen när rutiner och anvisningar 

finns på plats 

 

• Skapa interna och eventuellt externa nätverk och strukturer för årlig ut-

veckling, lärande och utvärdering.  

 

• Ta fram en tidplan för när nämnderna ska redovisa resultatet av de årliga 

kontrollerna till KS och vad redovisningen ska innehålla 

 

• Analysera och dokumentera nämndernas arbete och resultat avseende in-

tern kontroll 
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6. Rekommendationer – nämndernas interna kontroll 

Nämnderna i Höörs kommun bör öka engagemanget och förståelsen för den inter-

na kontrollens betydelse av att kontrollera, säkerställa och öka kvalitén i kommu-

nens verksamhet. Nämnderna bör: 

 

 Bryta ner kommunstyrelsens (kommande) rutiner och anvisningar i 

nämndsspecifika rutiner och anvisningar 
 

 Planera och budgetera för tid och resurser för det årliga intern kontrollar-

betet 
 

 Utgå från respektive nämnds ansvarsområden/ verksamhet i riskidentifie-

ringen 
 

 Involvera samtliga avdelningar i riskidentifieringen  
 

 Skapa en grupp inom sektorn som värderar riskerna utifrån sannolikhet 

och väsentlighet 
 

 Involvera de förtroendevalda i riskanalysarbetet och val av kontroller 
 

 Kontrollera de höga riskerna och skapa en struktur för att följa övriga ris-

ker 
 

 Kontrollera rutiner som inte kontrolleras i andra processer 
 

 Kontrollera inte samma rutin årligen om låg risk och inga tidigare avvikel-

ser 
 

 Precisera syftet och omfattningen med kontrollerna 
 

 Ha en tydlig metod och undvika jävsproblematik vid tillsättande av ansva-

rig för kontrollerna 
 

 Ange i kontrollplanen när kontrollmomentet ska redovisas för nämnden 
 

 Följ upp den interna kontrollen löpande under året 
 

 Dokumentera all kontroll. Ange risker, syfte, metod, resultat och åtgärder 
 

 Ta del av socialnämndens arbetsmetoder 
 

 Ta del av liknande nämnders interna kontroll i andra kommuner 
 

 Utvärdera årligen och följ upp den interna kontroll per kontroll och som 

helhet 
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7.   Källor 

Namn 

Michael Andersson, kommunchef 

Linda Andersson, ekonomichef 

Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare 

Cecilia Palmqvist, biträdande sektorchef 

Monica Dahl, sektorchef 

Anders Svensson, controller 

Rolf Carlsson, sektorchef 

Rolf Engelsson, myndighetschef 

Freddy Friberg, sektorchef 
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Bilaga 1. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016 

 

 

Page 153 of 222



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/113

§ 104 Remiss: Granskning av intern kontroll i 
Höörs kommun 2016

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Nämnden noterar kritiken i granskningsrapporten, och

2. Överlämnar till Kommunstyrelsen att utarbeta en arbetsordning för den interna 
kontrollen.

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

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den 
verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Kommunrevisionen i Höörs 
kommun granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra 
verksamheten enligt Kommunfullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utmynnat i en granskningsrapport. Kultur- och fritidsnämnden har fått 
kritik från revisionen gällande den interna kontrollplanen. Bland annat riktas det kritik för 
att Kultur- och fritidsnämnden inte bedriver någon skriftlig uppföljning per kontrollområde 
eller för den interna kontollen som helhet.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar ärendet. Ledamöterna är eniga om att Kultur- och 
fritidsnämnden framöver måste dokumentera den interna kontrollen som bedrivs.

Freddy Friberg betonar att Kultur- och fritidsnämnden årligen måste peka ut vilka 
områden som ska granskas framöver.

Beslutsunderlag
1. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
2. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
_____
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Ansökan om stöd för att kunna bygga en klättervägg i Höör

Bakgrund/Historik
Höörs Klätterklubb bildades 2016 med målsättningen att få till stånd en klättervägg i Höör. I 
skrivande stund har klubben 47 medlemmar, varav 23 under 20 år. 23 män och 24 kvinnor. 
Vi har under senare tid sett ett stadigt ökande intresse och en allt snabbare tillströmning av 
medlemmar som delar klubbens vision om en klättervägg i Höör.

Verksamhetsmål
I klätterklubbens stadgar finns ett uttalat mål att gå med i Svenska Klätterförbundet (som i 
sin tur är med i Riksidrottsförbundet) med de förmåner och ansvar som det innebär. 
Klätterförbundet har tydliga riktlinjer när det gäller t.ex. barn- och ungdomsklättring under 
sunda former, integration av invandrare, jämställdhet osv. Detta innebär också att vi har 
långsiktiga mål för utbildning av ledare inom klubben. För oss känns det naturligt att tänka 
att klubben kommer att kunna erbjuda dagar för prova-på-klättring för intresserade, att vi 
kommer att kunna hålla i kursverksamhet och i förlängningen även tävlingar. Klubben 
kommer också att ha en tydlig inriktning mot barnverksamhet då en stor del av 
medlemmarna är föräldrar med barn som gärna vill ge barnen möjligheter att delta i denna 
form av positiv idrottsutövning. Klättring har också en stark koppling till friluftsliv och vi 
hoppas att  den träning som genomförs på en inomhusvägg också ska komma till nytta under 
utflykter i naturen, t.ex. i Norra Rörum där det finns en fin klätterklippa.

Behov
I nuläget letar vi efter en lämplig lokal där vi kan bygga en klättervägg. Vi har begränsade 
behov av golvyta och är därför öppna för att dela lokal med andra föreningar. Vad vi behöver 
är i första hand väggyta – på höjden och på bredden. En klättervägg kan byggas ut efter 
behov beroende på lokalens storlek. 

Det finns två varianter av klättring där den ena - ”bouldering” - innebär klättring på låg höjd 
(utan rep) och den andra innebär klättring med rep på högre höjd. Den senare innebär ett 
högre krav på säkerhet, kunskap (rep-säkring) och utbildning. För att möta medlemmarnas 
önskemål vill vi kunna erbjuda båda formerna av klättring. 

Önskemål på lokalyta:
 vägg för repklättring med väggyta ca 10 m bred och 9 m hög 
 vägg för bouldering med väggyta ca 10 m bred och 4 m hög 
 fri golvyta från vägg ca 5 m

 
Material:

 byggmaterial till vägg 
 klättergrepp
 tjocka madrasser under bouldervägg
 rep och repbromsar (för utlåning)
 skor och klätterselar (för utlåning/prova-på)
 skydd eller låsanordning till väggens nedre del då väggen är obemannad (som skydd 

för att undvika fallskador hos ”obehöriga”, om vi delar lokal med andra)
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Övriga lokal-behov:
 tillgång till toalett och omklädningsrum
 ventilation anpassad för idrottsutövning

Utgifter:
 Lokalhyra
 Väggmaterial och byggnation
 Utrustning (grepp och säkerhetsutrustning)
 VVS och el

Kostnad för byggnation
Kostnaden för att bygga en klättervägg (enligt byggstandarden EN 12572) går på ca 3600 
kr/kvm* (exkl moms), vilket innebär att en vägg i storleksordningen 130 kvm (80 kvm 
klättring på höjden och 50 kvm boulderklättring) skulle kosta ca 468 000 kr. Till detta 
kommer sedan kostnader för:
Grepp (ca 600 kr/kvm): ca 80 000 kr
Skyddsutrustning (rep, selar, repbromsar, karbiner): ca 20 000 kr
Skyddsmadrasser: ca 3 x 10 000 kr

Slutsumman bör i ovanstående exempel landa runt 600 000 kr exkl moms.
* uppgift från Kenneth Marklund, ErgoHolds (entreprenör inom klätterväggsbygge)

Finansiering
 Sponsorer – företag framförallt lokala i Höör
 Fonder och stiftelser - ta hjälp av Föreningalliansen 
 Medlems- och terminsavgifter – i sammanhanget försumbara för byggnation, går till 

underhåll och löpande kostnader
 Idrottslyftet – Svenska klätterförbundet/RF (ansökningsdatum 1:a mars och 1:a 

oktober) 
 Bidrag från Höörs kommun?

Förväntade medlemsintäkter/år:
400 kr/vuxen, 200 kr/barn under 20 år, familjemedlemskap 600 kr – ca 300 kr/medlem/år 
varav ca 150 kr utgörs av avgift till Svenska Klätterförbundet (täcker bl.a. försäkring).
Förväntat antal medlemmar/år: 100 st
Totalt ca: 15 000 kr (efter avdrag för utgift till SKF)

Träningskort:
Terminskort 300 kr
Engångsklättring (medlem) 40 kr
Engångsklättring (ej medlem) 80 kr
Totalt ca: 40 000 kr/år

Nivåerna på avgifterna får förstås justeras beroende på vilka kostnader som behöver täckas.
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Lämplig lokal
Vi vet att en diskussion har förts mellan Höörs Kommun och parkourföreningen TiP 
Generations Höör angående att nyttja Smart Buys lokaler på Navet och att klätterklubben 
nämnts som en möjlig samarbetspartner i detta. Vi är dock i nuläget inte helt klara över om 
dessa lokaler fyller våra behov fullt ut, då bl.a. höjden är begränsad. Vi har som nämnts, 
ingenting emot att dela lokal med andra föreningar, men känner att vår första prioritering 
måste vara att finna en lokal som lämpar sig fullt ut för våra behov.

Klätterklubbens önskemål
Vi skulle nu vilja veta vilket stöd vi kan få av Höörs Kommun i vår strävan att bygga en 
klättervägg.

Med vänliga hälsningar Styrelsen för Höörs Klätterklubb (org.nr. 802502-1216)
Fredrik Henrysson, ordförande
Linda Eriksson, sekreterare
Tomas Stjerndahl, kassör
Andreas Gram, ledamot
Johanna Stjerndahl, ledamot
Nora Timm, ledamot

Page 157 of 222



Page 158 of 222



Page 159 of 222



Page 160 of 222



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 1 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/75

§ 80 Ansökan om stöd till parkourpark och 
klättervägg inomhus

Beslut
Presidiet beslutar

1. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utreda finansieringsalternativ 
för hyresbidrag för TiP och Klätterklubben, och

2. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att anordna ett möte med 
ägaren av Navet, och

3. Uppdrar till föreningarna att fortsätta diskussionen med övriga föreningar och 
undersöka bygglov/brandskydd i Höör, samt

4. Ärendet behandlas på nytt på nämndens sammanträde i maj 2017-05-23.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, har inbjudit föreningarna, Höörs klätterklubb och TiP 
Generation, för att föreningarna skall tydliggöra vad föreningarna äskar gemensamt.

Freddy Friberg har tydliggjort i sin inbjudan att frågor såsom kostnader, syfte och 
beräknat medlemsantal måste tydliggöras.

Föreningarna, Höörs Klätterklubb, och Tip Generation, har inkommit med separata 
skrivelser om att etablera bland annat en inomhusklättervägg i Höör.

Höörs Klätterklubb önskar ekonomiskt medel för att etablera en inomhusklättervägg i 
Höörs kommun och Tip Generation önskar att skapa en plattform för barn- och ungdomar 
genom olika rörelseformer och däribland inbegripet klättring. Föreningarna har övervägt 
att de skulle kunna inhysa sina aktiviteter i en gemensam lokal.

Överläggning
 Freddy Friberg klargör att Kultur- och fritidssektorn hade ett gemensamt möte med 
föreningarna nyligen. Kultur- och fritidssektorn klargjorde vid detta möte att föreningarna 
bör starta upp ett projekt. Freddy Friberg förklarar att föreningarna bör ansöka om stöd 
även från allmänna arvsfonden m.fl. innan Kultur- och fritidsnämnden kan bidra. Freddy 
Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden inte kan investera medel i föreningarna 
under år 2017 men att frågan om föreningslokal kanske kan lösas provisoriskt 
tillsvidare. Freddy Friberg förklarar att Klätterklubben eventuellt kan använda några 
väggar på Höörs Bad och Sportcenter.

Ordföranden, Jill Andersson (S), klargör att investeringarna för år 2018 redan är 
antagen. Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att göra 
mindre inköp genom driftsbudgeten. Kultur- och fritidssektorn välkomnar föreningarna att 
inkomma med ansökan om aktivitetsstöd. Freddy Friberg informerar om att att Kultur- och 
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 2 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

fritidssektorn utarbetar ett nytt bidragssystem som möjliggör resebidrag för de som är 
förhindrande att utöva sin sport i Höör.

Höörs klätterklubb visar en presentation som tydliggör sporten klättring och Höörs 
Klätterklubb. Representanterna för Höörs Klätterklubb lämnar in två skrivelser en ansökan 
om stöd för att bygga klättervägg i Höör inkl. anpassningskostnader av tilltänkt lokal.

TiP generation isar presidiets ledamöter en kort film om parkour.

Representanterna för Höörs klätterklubb och representanterna för TiP generation föreslår 
att man skulle kunna ha en gemensam föreningslokal på Navet. Föreningarna klargör att 
fördelarna med att ha en gemensam lokal är att fler aktiviteter kunde erbjudas under 
samma tak och långa öppettider. Föreningarna har varit i kontakt med andra lokala 
föreningar som är positiva till samarbete när föreningarna har en föreningslokal.

Representanterna för föreningarna klargör att de önskar ekonomisk hjälp 
med hyresfördelning av tilltänkt föreningslokal. Freddy Friberg förklarar att för att Kultur- 
och fritidsnämnden skulle kunna ta ställning till ett eventuellt hyresbidrag en 
sammanställning av årshyra ligga till grund för beslutet. Freddy Friberg informerar om att 
Kultur- och fritidsnämnden har begränsade tillgångar och har svårt att finanisera 
hyresbidrag under år 2017.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Tip Generation.pdf
2. Inomhusklättervägg i Höör.doc
3. Ansökan om stöd för att kunna bygga klättervägg i Höör inkl anpassningskostnader av 
lokal 2017-04-05.pdf
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/75

§ 108 Informationspunkt: Ansökan om stöd 
till parkourpark och klättervägg inomhus

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om Ansökan om stöd till parkourpark och klättervägg inomhus med 
godkännande till handlingarna.

 

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, bjöd in föreningarna, Höörs klätterklubb och TiP 
Generation, till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05.

Föreningarna, Höörs Klätterklubb, och TiP Generation, har inkommit med separata 
skrivelser om att etablera bland annat en inomhusklättervägg i Höör. Höörs Klätterklubb 
önskar ekonomiskt medel för att etablera en inomhusklättervägg i Höörs kommun och TiP 
Generation önskar att skapa en plattform för barn- och ungdomar genom olika 
rörelseformer och däribland inbegripet klättring. Föreningarna har övervägt att de skulle 
kunna inhysa sina aktiviteter i en gemensam lokal.

Presidiet beslutade 2017-04-05, § 80, att uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och 
fritidssektorn att utreda finansieringsalternativ för hyresbidrag för TiP och Klätterklubben, 
uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att anordna ett möte med ägaren 
av Navet, uppdrar till föreningarna att fortsätta diskussionen med övriga föreningar och 
undersöka bygglov/brandskydd i Höör, samt ärendet behandlas på nytt på nämndens 
sammanträde i maj.

Freddy Friberg förklarar att TiP Generation har tillgång till utomhusanläggning och även 
inomhuslokaler för viss träning. Freddy Friberg påtalar att Klätterklubben skulle kunna 
erbjudas vägg i någon befintlig lokal som en temporär lösning.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Tip Generation.pdf
2. Inomhusklättervägg i Höör.doc
3. Ansökan om stöd för att kunna bygga klättervägg i Höör inkl anpassningskostnader av 
lokal 2017-04-05.pdf
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §80).doc
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-03-14 1 (1)

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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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

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

§ 81 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 informerar om att Invigning 2017-06-04. Invigningen ska bl.a. innehålla en 
fyrkamp för barn med 60 meter sprint, kulstötning, höjdhopp och parkour.

Invigningen ska enligt förslag också innehålla hoppborg, uppvisning och tal.

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 2015/156

§ 109 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 informerar om att en pressträff angående invigning har hållits. Freddy 
Friberg visar ledamöterna ett förslag till inbjudan avseende invigningen.

Affischen publiceras på kommunens hemsida, kommunens Facebook och i lokaltidningar.

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 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §81).doc
_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 83 Integrationsfrågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet,

Freddy Friberg berättar att Höörs kommun har tecknat avtal med Frostavallen avseende 
45 genomgångslägenheter. Varje rum skall förses med pentry.

Freddy Friberg klargör att Höörs kommun kommer att ta emot 50 stycken flyktingar som 
beviljats uppehållstillstånd. Freddy Friberg informerar om att en ny 
integrationsfältarbetare är anställd.

_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/48

§ 111 Integrationsfrågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet muntligen.

Freddy Friberg informerar om att många ensamkommande flyktingbarn har blivit 
uppskrivna i ålder och meddelats utvisningsbesked av Migrationsverket. Detta innebär 
stress och oror för ungdomarna så avspeglar sig såväl i skolan som på kommunen 
fritidsgårdar.

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §83).doc
_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 87 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om det aktuella personalläget.

Viss av Kultur- och fritidssektorns personal är sjukskriven.

Ytterligare personal har påbörjat anställning på Fritidsgården Älvkullen och rekrytering 
pågår.

 

_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2015/68

§ 115 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om det aktuella personalläget.

Ledamöterna konstaterar att viss personal inom Kultur- och fritidssektorn har ett ansträngt 
läge just nu. 

 

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §87).doc
_____
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Redovisning av delegeringsbeslut  till Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/13
Månad: mars

Delegat Ärende Dnr

Kultur- och 
fritidsstrateg/Arbetsledare Hilda 
Knafve

Överenskommelse med studieförbundet 
vuxenskolan

2016/201
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Redovisning av delegeringsbeslut  till Kultur- och fritidsnämnden
Dnr BUN 2017/12
Månad: Mars

Delegat Ärende Dnr

Sektorschef Freddy Friberg Utbetalning av LOK-stöd 2017/112
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Redovisning av delegeringsbeslut  till Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/12
Månad: April

Delegat Ärende Dnr

Kultur- och fritidschef Freddy 
Friberg

Utbetalningslista, skötselbidrag, utbetnr 80 KFN 2017/111

Kultur- och fritidschef Freddy 
Friberg

Utbetalningslista, skötselbidrag Maglasäte IF, 
utbetnr 75

KFN 2017/111

Kultur- och fritidschef Freddy 
Friberg

Utbetalningslista, skötselbidrag TBoIF, utbetnr 
84

KFN 2017/111

Kultur- och fritidschef Freddy 
Friberg

Utbetalningslista, grundbidrag 
pensionärsföreningar, utbetnr 85

KFN 2017/134

Kultur- och fritidschef Freddy 
Friberg

Utbetalningslista, grundbidrag 
handikappföreningar, utbetnr 86

KFN 2017/134
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Lokalt aktivitetsstöd, hösten 2016

Kund Antal Antal flickor Antal pojkar Antal flickor Antal Pojkar Antal bidrags-Antal bidrags-Antal bidrags- Utbetalas

sammank 5 - 20 år 5 - 20 år FH FH berättigade berättigade berättigade

1/7-31/12 FH totalt

Dansföreningar

Höörs Danscenter Aktiv Ungdom 81 561 31 0 0 592 0 592 5 920,00

Friluftsföreningar

Friluftsfrämjandet Höör-Hörby 26 122 83 0 0 205 0 205 2 050,00

Höörs Scoutkår 100 533 747 0 0 1280 0 1280 12 800,00

Handikappföreningar

Mix Idrottsförening 20 0 9 88 159 9 247 256 12 440,00

Idrottsförening

Budo Höör Idrottsförening 100 485 526 44 0 1011 44 1055 12 310,00

Friskis & Svettis Höör/Hörby 48 119 37 0 0 156 0 156 1 560,00

Frosta Hockey 158 295 1239 0 0 1534 0 1534 15 340,00

Frosta Innebandyförening 273 25 3018 0 0 3043 0 3043 30 430,00

Gamla Boo Vattenskid Club 34 22 22 0 0 44 0 44 440,00

H 65 (Höörs Handbollsklubb) 894 8749 2309 30 0 11058 30 11088 112 080,00

Hörby-Höör Tennisklubb 120 209 337 0 0 546 0 546 5 460,00

Höörs Brottarklubb 126 330 496 0 0 826 0 826 8 260,00

Höörs Gymnastikförening 39 480 72 0 0 552 0 552 5 520,00

Höörs Idrottssällskap 734 2040 6997 0 0 9037 0 9037 90 370,00

Höörs Kanotklubb 4 6 25 0 0 31 0 31 310,00

Höörs Konståkningsförening 326 2854 130 0 0 2984 0 2984 29 840,00

Höörs Skytteförening 27 64 146 0 0 210 0 210 2 100,00

Kang Jae Taekwondo 55 420 369 0 0 789 0 789 7 890,00

Maglasäte Idrottsförening 217 330 2255 0 0 2585 0 2585 25 850,00

Kund Antal Antal flickor Antal pojkar Antal flickor Antal Pojkar Antal bidrags-Antal bidrags-Antal bidrags- Utbetalas
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sammank 5 - 20 år 5 - 20 år FH FH berättigade berättigade berättigade

1/7-31/12 FH totalt

Idrottsförening

Ringsjöortens Ryttarförening 258 1448 0 24 0 1448 24 1472 15 680,00

Snogeröds Idrottsförening 59 15 360 0 0 375 0 375 3 750,00

TiP Generations Höör 45 1 43 0 0 44 0 44 440,00

Tjörnarps Boll- o Idrottsförening 113 224 572 0 0 796 0 796 7 960,00

Tjörnarps Motionsförening 37 95 122 0 0 217 0 217 2 170,00

ToigyeTaekwondo Höör 102 675 629 0 0 1304 0 1304 13 040,00

Motorföreningar

Höörs RC klubb 51 125 541 0 0 666 0 666 6 660,00

Religiösa föreningar

Equmenia Höör 17 46 9 0 0 55 0 55 550,00

TOTALT 4241 20732 22154 186 159 42886 345 43231 446 110,00
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Redovisning av delegeringsbeslut  till Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/13
Månad: April

Delegat Ärende Dnr

Kultur- och 
fritidsstrateg/Arbetsledare 
Hilda Knafve

Utbetalning av bidrag till studieförbund
Utbetnr: 78 och 83

KFN 2016/201

Kultur- och 
fritidsstrateg/Arbetsledare 
Hilda Knafve

Utbetalning av kart- och skötselbidrag till 
Ringsjö OK. Utbetnr: 81

KFN 2017/128

Kultur- och 
fritidsstrateg/Arbetsledare 
Hilda Knafve

Utbetalning av skötselbidrag, Hörby-Höör 
Tennisklubb. Utbetnr: 82

KFN 2017/64
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/46

§ 72 Avtal angående Bosjökloster Mölla

Beslut
Presidiet beslutar

1. Avstyrka fortsatt bidrag till Kulturen i Lund avseende Bosjöklosters mölla, och

2. Beslutet anmäls som ett delegationsbeslut till Kultur- och fritidsnämndes sammanträde 
2017-05-23.

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. 

Presidiet behandlade ärendet på sammanträdet den 2017-03-14 och lämpliga motkrav på 
avtalsparten diskuterades t ex bör Möllan hållas öppen vid vissa tillfällen.

Kulturens chef, Anki Dahlin, föreslår att ett verksamhetsbidrag till kulturhistoriska 
föreningen skall utbetalas. Se bifogat beslutsunderlag.

Hilda Knafve klargör att skötselbidraget vanligtvis täcker utgifter för att klippa av grönytor 
och soptömning m.m. Hilda Knafve informerar om att Bosjöklosters mölla renoverades för 
något år sedan med stöd av ekonomiskt medel från Kommunstyrelsen.

Presidiets ledamöter diskuterar bidraget som utbetalats till Kulturen löpande under flera år 
och vad detta bidrag ska användas till. Presidiets ledamöter konstaterar att Kulturen inte 
bedriver någon verksamhet i Bosjöklosters mölla och således kan verksamhetsbidrag inte 
utbetalas.

 

Beslutsmotivering
Verksamhetsbidrag kan inte utgå eftersom Kulturen i Lund inte bedriver någon 
verksamhet i Bosjöklosters Mölla.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §48).doc
2. <!-- 8. File -->Mail från Carina Rundberg.pdf
_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/119

§ 76 Ansökan om projektbidrag 
Möllerikeföreningen 

Beslut
Presidiet beslutar

Avstyrker ansökan.

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

Möllerikeföreningen i Stockamöllan, Eslövs kommun, har inkommit med en ansökan om 
projektbidrag 13 056 kr, för tryck av broschyr med vandringsleder i 4 000 exemplar.

Med mölleriket avses området runt Stockamöllan, där det i historisk tid fanns flera 
vattenkvarnar längs Rönneå. Området ligger i både Eslövs och Höörs kommuner och är 
av riksintresse för kulturmiljö. En av möllorna är idag byggnadsminne.

Vandringslederna sträcker sig både i Eslöv- och Höörs kommun.

Beslutsmotivering
Möllerikeföreningen har inte säte i Höörs kommun och därav beslutar presidiet att 
avstyrka ansökan. Presidiet rekommenderar Möllerikeföreningen att söka bidrag från 
Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om projektbidrag.pdf
2. mail.pdf
3. Karta - Möllerikeguiden.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/68

§ 79 Ansökan om verksamhetsbidrag - Höörs 
amatörteatersällskap

Beslut
Presidiet beslutar

1. Tillstyrka ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017 på 19 350 kronor, och

2. Ärendet anmäls som ett delegationsbeslut till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
den 2017-05-23.

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

Tidigare verksamhetsbidrag beslutades på presidiets sammanträde 2017-03-14 och 
delegationsbeslutet godkänndes på nämndes sammanträde 2017-03-29. HATS ansökan 
inkom lite senare och hann inte behandlas i samband med övriga ansökningar.

HATS har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 på 19 350 kronor. 
Av pengarna ska 12 000 kronor användas till att återställa teaterkällaren efter renovering, 
laga garderober, bygga ramper mm, samt till inköp i samband med sex föreställningar av 
Gökboet. 6000 kronor ska användas till utlägg för hyra av magasinering av t ex rekvisita, 
ljud och ljus, under musikskolans renovering, 500 kr/mån maj 2016-april 2017. 1350 
kronor avser utlägg för hyra av lokal på Ringsjöskolan under för repetitioner, under tiden 
musikskolan renoverades.

Föregående år, 2016, tilldelades föreningen 10.000 kronor.

Beslutsmotivering
HATS verksamhetsbidrag inkom efter att presidiet behandlat övriga ansökningar.

Beslutsunderlag
1. Höörs Amatörteatersällskap.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/116

§ 93 Fördelning av anläggningsstöd och 
hyresbidrag - ungdomsorganisationer 
2017

Beslut
Presidiet beslutar

1. Överlämna beslutanderätten till ordföranden, och

2. Ordföranden beslutar att godkänna anläggningsbidrag för ungdomsföreningar år 2017, 
samt

3. Ärendet anmäls till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-05-23 som ett 
delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Administratör, Gunilla Brantberger, och Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar 
ärendet.

Syftet med anläggningsbidrag till ungdomsföreningar och andra ideella föreningar är att 
skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga arbete och att samhället 
därvid kan tillgodogöra sig nyttan av allt det ideella arbete som utförs i föreningarna.  
Förening ska registrera sig hos kultur- och fritidsnämnden som ungdomsorganisation för 
att omfattas av dessa regler. Verksamhet till vilken kommunen beviljar bidrag ska vara 
drog- och dopingfri. Senast 1 april årligen ska årsmöteshandlingar lämnas till Kultur- och 
fritidsnämnden, liksom registreringsblankett och ansökan om anläggningsbidrag och 
utbildningsbidrag.

För att vara berättigad till bidrag måste ungdomsföreningen uppfylla fastställda rekvisit i 
”Bestämmelser för kommunala bidrag Ungdomsorganisationer”, Kommunfullmäktige 
2012-09-26, § 94. Bland annat ska föreningen ha sitt säte i Höörs kommun, vara ideell 
och öppen för alla, utkräva en medlemsavgift från sina medlemmar och ha minst 10 
bidragsberättigade medlemmar m.m. Föreningar som är nära anknutna till kommersiell 
verksamhet omfattas inte av dessa regler.

Presidiets ledamöter diskuterar förslagen till anläggnings fördelning 2017.

Överläggning
Presidiet diskuterar i vilken företagsform Friskis & Svettis bedriver sin verksamhet. Freddy 
Friberg förklarar att Friskis och Svettis är en ideell förening. Freddy Friberg 
föreslår att Friskis & Svettis inte uppbär något anläggningsbidrag för Ungdomsföreningar 
och att Kultur- och fritidssekton träffar ett separat avtal med aktören. 

Beslutsunderlag
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1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §69).doc
2. Anläggningsbidrag - ungdomsföreningar 2017.pdf
_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/124

§ 94 Nystartade föreningen Bevara kvarnen: 
Ansökan om startbidrag 

Beslut
Presidiet beslutar

1. Överlämnar beslutanderätten till ordföranden, och

2. Ordföranden beslutar att Föreningen, Bevara kvarnen, beviljas startbidrag om 3000 
kronor, och

3. Föreningen erbjuds att nyttja kommunens konferenslokaler under år 2017, samt

4. Ärendet anmäls till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-05-23 som ett 
delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Den nystartade kulturföreningen, Bevara kvarnen, ansöker om startbidrag om 25.000 
kronor.

Föreningen har som uppgift att verka för att den gamla kvarnbyggnaden från 1800-talets 
mitt vid järnvägsstationen bevaras och att byggnaden kommer till god användning. Syftet 
med den nystartade kulturföreningen är att skapa samverkan och en mötesplats för de 
olika aktörerna som är intresserade av att bidra med finansiering och användning av 
kvarnen.

Föreningen, Bevara kvarnens, mål är att kvarnbyggnaden vid Järnvägsstationen i Höör 
ska bevaras. Syftet är att byggnaden ska komma till god användning och görs tillgänglig 
för allmänheten. Bevara kvarnen ska tillvarata och sprida information om byggnadens 
kulturhistoriska värde. 

Ledamöterna diskuterar ansökningshandlingarna.

Beslutsmotivering
Föreningen beviljas ett startbidrag om 3000 kronor med hänsyn till storleken på de 
startbidrag som normalt beviljas i samband med nyetablering av kulturförening.

Beslutsunderlag
1. Ansökningshandlingar.pdf
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2016/126

§ 102 Avtal med KFUM gällande LONA-
projekt på Hallaskog

Beslut
Presidiet beslutar

1. Överlämna beslutanderätten till Kommunstyrelsen, och

2. Kommundirektören undertecknar det nya avtalsförslaget, samt

3. Ärendet anmäls till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-05-23 som ett 
delegeringsbeslut.

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

Hilda Knafve förklarar att Höörs kommun har ansökt om LONA-bidrag för KFUM:s 
räkning. Bidraget ska användas till handikappanpassade badbryggor. Ett avtal mellan 
Höörs kommun och KFUM måste upprättas och Länsstyrelsen har utformat ett 
avtalsförslag. 

Hilda Knafve förklarar att Länsstyrelsen har ett bidrag för Lokala naturvårds satsningar 
förkortat LONA.  Höörs kommun har beviljats ett bidrag om ca 130.000 kronor. Hilda 
Knafve förklarar att bidrag alltid beviljas med hälften av ansökt belopp. Resterande ska 
föreningen bidra med själva exempelvis genom arbetsinsats eller liknande. Hilda Knafve 
förklarar att den totala kostnaden för projektet beräknas för avtalsparterna uppgå 
till 256.750 kronor. Skulle projektet överstiga uppskattad kostnad får KFUM bekosta den 
överskjutande delen själva. Likaså skulle projektet kosta mindre än beräknat ska 
överskjutande del återbetalas till kommunen.

Hilda Knafve föreslår att bidraget ska utbetalas i sin helhet till KFUM.

Hilda Knafve klargör att ett nytt avtalsförslag har utarbetats och biläggs 
beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
1. Avtal för undertecknande.pdf
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/44

§ 82 Anmälningar 

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar om att Mittdagen som förslagsvis skall äga rum 2017-09-
30. Skånska akademin har meddelat vem som skall få priset men det är inte officiellt 
ännu.

_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/44

§ 110 Anmälningar 

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
Anmälningar som gjordes till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05:

Hilda Knafve informerade om att Mittdagen som förslagsvis skall äga rum 2017-09-
30. Skånska akademin har meddelat vem som skall få priset men det är inte officiellt 
ännu.

Anmälningar till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09:

Äskande till Kommunstyrelsen för anordnande av Skånes mittdagen, KFN 2017/130.

Ansökan till Region Skåne om medel för samverkansprojekt gällande offentlig konst, KFN 
2017/125.

Besked om skapande skola, KFN 2017/136.

Besök på Tegelhuset i Malmö 29 maj. 20-tal deltagare från Höör skall besöka 
ungdomsgården i Rosengård för att se på verksamheten och integration med 
arbetsmarknad.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §82).doc
_____
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-13 KFN 2017/130 1 (2)

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

Skånes Mittdagen - äskande om anslag

Ärendebeskrivning
Skånes Mittdagen i oktober har arrangerats sedan 2009. Vid arrangemanget utser 
Skånska Akademien ”Årets Medelpunkt” vid Lars Ekholms skulptur ”Mittelen” på 
Åkersberg. Mottagare av priset är en skånsk kulturpersonlighet som lever upp till 
akademiens motto Kultur och Humor. 2017 är pristagaren Jason Diakité, känd som 
”Timbuktu”. 

Skånes Mittdagen har sedan starten varit ett samarrangemang mellan Skånska 
akademien, Höörs kommun och Stiftsgården Åkersberg. Höörs kommuns insats har 
omfattat personal på plats, högtalarutrustning, stolar och tält. En mindre summa har 
tilldelats lokala musiker och Höörs Musikskola har medverkat. Lunchkostnader för 
pristagare och inbjudna gäster har delats mellan Skånska Akademien och Höörs 
kommun.

Vid ett planeringsmöte mellan Skånska Akademien, Stiftsgården Åkersberg, Höörs 
Försköningsförening AFH och Höörs kommun, 2016-12-20 diskuterades arrangemangets 
fortsatta utveckling. Mötet ansåg, att arrangemanget har potential att utvecklas och bör 
likställas med Kulturkvartersdagen och Kulturnatten.  Önskvärt är att locka även yngre 
besökare och att göra dagen mer folklig. Lokala kulturföreningar ska engageras. Inför 
2017-års firande är en arbetsgrupp tillsatt med representanter från Skånska Akademien, 
Höörs kommun och Stiftsgården Åkersberg. Ett avtal mellan de tre parterna ska 
upprättas.

För att genomföra arrangemanget äskar Kultur- och fritidsnämnden om ett årligt anslag 
på 30 000 kr hos Kommunstyrelsen. 

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

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

Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-13 KFN 2017/130 2 (2)

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

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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Ansökan om bidrag för kommunalt samverkansprojekt – 
offentlig konst:

- förstudie
- bildande av nätverk för offentlig konst i Skåne

Kommuner: Kristianstad, Landskrona och Höör 

Sammanfattning
Kristianstads kommun söker bidrag från Kultur Skåne för ett samverkansprojekt med Landskrona stad 
och Höörs kommun, för att genomföra en förstudie samt bilda ett nätverk för offentlig konst med 
årliga återkommande nätverksträffar för kommuner i Skåne.

Förstudie: undersökning/kartläggning av hur det ser ut idag i Skånes 33 kommuner rörande 
hanteringen av offentlig konst. Har skånska kommuner en konstpolicy och riktlinjer för hantering av 
konst i det offentliga rummet? Vilka är de praktiska behoven gällande kunskap om och stöd för 
upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst? 

Bildande av nätverk för offentlig konst: Förstudien blir underlag till vad ett nätverk för den offentliga 
konsten i Skåne kan erbjuda för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyten. Redan nu ser vi behov 
att stärka kompetensen inom offentlig upphandling och att skapa ett forum för dialog och 
erfarenhetsutbyte där metodstöd och handledning för processer rörande offentlig konst efterfrågas.

Det kan röra sig om att ta fram gemensamma riktlinjer, anordna kurser rörande underhåll av t.ex. 
bronsskulpturer, tvärsektoriella nätverksträffar rörande vår livsmiljö och konstens roll i 
stadsutveckling, upplägg för registrering av kommunala konstsamlingar, rådgivning vid vandalism och 
stölder och mycket annat. 

Bakgrund
Den offentliga konsten är en del av vår livsmiljö både i och utanför urbana områden. En konst som är 
till för oss – att uppleva, betrakta, älska eller ogilla? Uttrycken kan vara varierande, materialen olika 
och konstnärerna utvalda av flera olika skäl. Platserna där den offentliga konsten är placerad har 
olika förutsättningar som påverkar hur konstverken upplevs. Konsten handlar om att ge något mer 
till våra offentliga rum än det mest funktionella och förutsägbara. Dess roll har betydelse vid 
stadsutvecklingsprojekt för att skapa identitetsmarkörer.  Offentlig konst blir ofta omdebatterad då 
den kan vara något som skaver, ifrågasätter eller ger en förhöjd livskänsla och stolthet. Konstnärer 
har en unik kompetens att uttrycka och formulera frågeställningar, värderingar och känslor i estetiska 
uttryck som ger samhället fler dimensioner och nya perspektiv.

Genom att bedriva en aktiv konstpolitik visar kommuner och region/landsting konstens betydelse i 
det offentliga rummet och i samhällsutvecklingen. De äger av tradition offentlig konst och 
konstsamlingar som representera stora kulturella och ekonomiska värden. Kommuner och 
regioner/landsting är även viktiga offentliga aktörer som köper in konst både till de offentliga 
rummen och till sina verksamheter. Det innebär ett ansvar och ett behov av kunskap och riktlinjer för 
att hantera konsten rätt. Vi ställs inför många frågor i samband med den offentliga konsten alltifrån 
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den första tanken på ett konstverk och former av upphandling, till invigning och skötsel. Det finns 
också idag fler och fler initiativ och projekt där den traditionella offentliga konsten utmanas av mer 
eller mindre tillfälliga konstnärliga installationer.

Runt om i Sverige har det under de senaste 10-15 åren tagits fram konstpolicys med riktlinjer som 
stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i både kommuner och landsting. 

Utbildningsdagar rörande den offentliga konsten och dess hantering har under de sista åren hållits 
vid ett flertal tillfällen. Västra Götalandsregionen erbjöd under 2007-2009 kommunerna i regionen 
ett fortbildningsprogram om den offentliga konsten, dess betydelse och användning. 
Fortbildningsprogrammet var riktat till dem som dagligen arbetar med den offentliga konsten - från 
inköpsprocess till klottersanering. Riksutställningars samtidskonstdagar i Malmö 2015 hade som 
tema Konst och det offentliga rummet, nätverket KIS (Konstinstitutioner i Sverige) hade vid sitt möte 
i Uppsala i mars 2017 tema offentlig konst. Vid ett par tillfällen har Kommunförbundet i Skåne 
anordnat heldagsseminarier med benämningen ”Vår offentliga konst”, Landskrona 2014, och 
Kristianstad på tema tillfälliga offentliga konstprojekt, 2016.  Konstitutet i Malmö anordnade för bild- 
och formkonstnärer en seminarie- och workshopserie om offentlig konst 2014. Frågor som ställdes 
var: Hur ser utvecklingen inom offentlig konst ut? Kan man tala om ett skifte från det permanenta till 
en mer processorienterad och temporär inriktning? Hur påverkar detta arbetet med offentlig 
konst? Hur kan konsten bli en mer aktiv del av stadsplanering och samhällsutveckling?

Gestaltad livsmiljö 
Under 2016 lades det fram ett förslag till en ny statlig politik för arkitektur, form och design. 
Gestaltad livsmiljö omfattar miljöer som är skapade av människan som offentliga rum, byggnader, 
landskap, anläggningar, tjänster eller produkter, i tätorter och på landsbygden. Men i den statliga 
utredningen togs inte konsten i det offentliga rummet upp som en del av den gestaltade livsmiljön. 
För att utveckla hållbara och attraktiva livsmiljöer där människan sätts i centrum behövs ett 
medvetet arbete och en samverkan mellan konstområden och kunskapsområden samt aktörer på 
olika nivåer i samhället. Region Skåne har visat ett tydligt och starkt intresse för området, och gett 
Form/Design Center i Malmö uppdrag att bygga intresseplattformar i Ystad, Helsingborg och 
Kristianstad, utöver Malmö. I Skåne finns både ambitioner och aktörer som på flera sätt kan ses som 
ledande i landet inom arkitektur, form, design och gestaltning. Det är möjligt att stärka dessa 
ytterligare genom att skapa mer kunskap, att kartlägga näringarna och arbeta tvärpolitiskt med 
stödjande insatser. Här bör även ett nätverk för den offentliga konsten vara en part.

Projektbeskrivning
Konst i det offentliga rummet kan sätta fokus på en plats, den medverkar till att skapa karaktär och 
sammanhang, ge estetiska upplevelser och möjlighet till reflektion och samtal. Den offentliga 
konsten är en del av vår livsmiljö och identitetsskapande varumärken som medverkar till att göra 
denna attraktiv för boende och besökare. 

För att lyckas långsiktigt med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet bör vi i kommunerna 
arbeta tvärsektoriellt. Därför bör en arena för erfarenhetsutbyte om offentlig konst bildas där 
representanter från processerna kultur, miljö och stadsbyggnad och teknik/fastighet möts. Nätverket 
kan kompletteras vid behov med bland annat specialister från fackområdena inom samhällsbyggnad 
men också från näringslivet, kommunikatörer, konstkonsult etc. 
Förstudien avser undersöka förutsättningarna för en uppbyggnad av ett nätverk för offentlig konst i 
Skåne. Hur hanterar Skånes 33 kommuner offentlig konst idag? Har kommuner en konstpolicy och 
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riktlinjer för konsten i det offentliga rummet? Vilka är de praktiska behoven gällande kunskap om och 
stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst? Hur många registrerade offentliga 
konstverk finns i Skåne och hur registreras de? I förstudien bör ingå en omvärldsanalys där 2-3 andra 
regioners arbete med konst i det offentliga rummet undersöks. 

Bildande av nätverk för offentlig konst. Förstudie blir underlag till vad ett nätverk för den offentliga 
konsten i Skåne kan erbjuda för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyten. Redan nu ser vi behov 
att stärka kompetensen inom offentlig upphandling och att skapa ett forum för dialog och 
erfarenhetsutbyte där metodstöd och handledning för processer rörande offentlig konst efterfrågas.

Det kan röra sig om att ta fram gemensamma riktlinjer, anordna kurser i rörande underhåll av t.ex. 
bronsskulpturer, tvärsektoriella nätverksträffar rörande vår livsmiljö och konstens roll i 
stadsutveckling, upplägg för registrering av kommunala konstsamlingar, rådgivning vid vandalism och 
stölder och mycket annat. Vid inköp och mottagande av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald, 
ålder, etnicitet och olika slags uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås. Material- och 
hållbarhetsaspekter av det offentliga konstobjektet, nya samarbets- och produktionsmöjligheter 
samt konstnärens ansvar och intentioner. Det är komplexa roller man går in i, och endast genom 
dokumentation och avtal kan man undvika misslyckanden och ev rättsprocesser. En transparent 
process med samrådsgrupper, medborgardialog och konstprogram är av vikt. Det handlar om ansvar 
och beställarkompetens vid beställning av ny konst är betydande för att säkerställa en bra kvalitet 
och samtidigt underlätta samarbete över olika discipliner. Vikten att värna om det offentliga rummet 
gör att samarbetet rörande livsmiljö och stadsplanering är av stor betydelse. De samhällsutmaningar 
vi står inför ställer stora krav på förmågan att samverka med andra aktörer. 

Offentliga konstuppdrag är för många konstnärer och formgivare en betydelsefull inkomstkälla. Det 
är därför av vikt att även samarbeta med konstnärs- och formgivareorganisationer i Skåne. Hur kan vi 
främja konstnärernas roll och arbetsvillkor rörande offentliga konstgestaltningsuppdrag i Skåne?

Konst uppfattas idag även som en del av en större socio-kulturell kontext och kräver social 
interaktion för att bli meningsfullt. Den offentliga konsten behöver förmedlas och kommuniceras.

Medborgaren erbjuds en förnyad och viktig roll som medproducent som skapar upplevelsen och blir 
på detta sätt inte enbart en passiv mottagare. Värdet blir upplevelsen av konsten snarare än själva 
konstföremålet i sig.  

Syfte och mål
 Att genom nätverket höja statusen för den offentliga konsten i kommunerna och i regionen. 
 Att genom en förstudie inskaffa kunskap om hanteringen av den offentliga konsten i Skånes 

33 kommuner och om vilka behov som tjänstemän i kommunerna har av stöd och 
kunskapsutveckling rörande förvaltningen av denna. 

 Att skapa en plattform och nätverk för både teoretisk och praktiskt kunskapsutbyte, med ett 
tvärsektoriellt perspektiv, rörande konsten i det offentliga rummet. 

 Att skapa ett generellt dokument rörande konstpolicy med riktlinjer som stöd för 
upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst för Skånes kommuner att använda om 
behov finns.

 Att med en stärkt beställar- och förvaltarkompetens rörande den offentliga konsten 
säkerställa en hög kvalitet av denna samtidigt som samarbete över olika discipliner 

Page 192 of 222



Sida 4

underlättas. Med detta stärks även den kreativa näringen rörande uppdrag i det offentliga 
rummet.

 Att genom transparent process rörande konstnärliga gestaltningsuppdrag med 
samrådsgrupper och i medborgardialog öka människors engagemang och påverkan på de 
förändringar som sker i det offentliga rummet. 

 Att stimulera och ge kunskap till tjänstemän och personal i kommunerna i deras arbete med 
den offentliga konsten. 

Medverkande
Vi önskar sätta samman en arbetsgrupp/styrgrupp bestående av företrädare från tre olika stora 
kommuner i olika delar av region Skåne. Kommuner som har olika förutsättningar och arbetar olika 
mycket med frågor rörande den offentliga konsten. Detta för att säkerställa att alla relevanta frågor 
berörs inför nätverksträffarna. 

Kristianstads kommun 
Kristianstads kommun beslutade 2008 att arbeta enligt 1%-regeln och riktlinjer togs fram. Det 
innebär att 1% av produktionskostnaden vid all om-/ny- och tillbyggnad av offentliga byggnader och 
miljöer avsätts till konstnärlig gestaltning. Kristianstads kommun har även en stor mängd äldre 
offentliga konstverk placerade både utomhus och inomhus. De senaste tio åren har Kristianstads 
kommun investerat stort i nya byggnader och upprustning av äldre kommunala fastigheter. 

Inom Kristianstads kommun är det flera förvaltningar som ansvarar för den offentliga konsten. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för konst på offentliga platser med konsthallen som 
handläggare. Den tekniska förvaltningen C4 teknik ansvarar för skötsel och underhåll. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för stadsplanering och bygglov – vilket mer indirekt berör 
den offentliga konsten då den ej är bygglovspliktig. Regionmuseet i Kristianstad ansvarar för 
”löskonsten”. Den politiskt tillsatta Konstkommittén är paraplyorgan för konstfrågor.

Landskrona kommun
Landskrona stad tog 2004 ett beslut om att det i samband med ny, om- och tillbyggand av lokaler 
skall finnas möjlighet att pröva om det skall avsättas ett belopp för konstnärlig utsmyckning, 
utgångspunkt för prövningen skall vara 2,5 % av investeringsbeloppet. Avsteg från principen kan 
göras med bakgrund av kommunens finansiella läge. Denna princip har i realiteten inte påverkat den 
offentliga utsmyckningen mycket. Kulturförvaltningen arbetar med en Konstpolicy som skall reglera 
dels vård och underhåll av den offentliga konsten dels en ny procentregel som är mer bindande. 
Konstpolicyn är under arbete. Delaktiga i framtagandet är förvaltningarna som handhar teknik och 
service, stadsbyggnad samt stadsantikvarien.

Landskrona stad /kommun har många konstverk i den offentliga miljön, bl.a. en skulpturpark runt 
konsthallen. Det är Fritids och Kulturförvaltningen som har det övergripande ansvaret för den 
offentliga konsten och det finns ett avtal med Teknik och Service förvaltningen vad gäller det löpande 
underhållet. Liksom i Kristianstad är det Stadsbyggnads förvaltningen som ansvarar för 
stadsplanering och bygglov och därmed är med i processerna. Den så kallade löskonsten ligger under 
Landskrona museums ansvar.
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Höörs kommun
Höörs kommun har endast ett fåtal offentliga konstverk och 1 % -regeln tillämpas inte. Under 2000-
talet har Lars Ekholms skulptur ”Mittelen” och muralmålningen ”Fridas trädgård” av Gunilla Falck 
tillkommit. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den offentliga konsten.  Kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för kommunens konstsamling som består av ca 300 löskonstverk. Planer 
finns på att tillgängliggöra denna via nätet. 

Kultur och fritid är med på konstfestivalen Bästa Biennalen under höstlovet och har arrangerat en del 
konstprojekt i det offentliga rummet inom ramen för Skapande skola och under Kulturnatten. På 
Kulturhuset Anders finns en föreningsdriven konsthall med ett tiotal utställningar per år. 

Organisation 
Projektägare blir Kristianstads kommun i samverkan med Höör och Landskrona kommun.

Målgrupp
Aktörer inom fältet - den offentliga konsten och det offentliga rummet. I förlängningen brukare av 
det offentliga rummet i de skånska kommunerna.

Tidsplan
Del 1. Förstudie: En projektanställd koordinator utför en förstudie i de skånska kommunerna för att 
undersöka hur det ser ut i nuläget, sammanställer rapport samt planerar för en utbildningsdag, i 
samarbete med styrgruppen, för 2018. 
September – december 2017

Del 2. Utbildningsdag/workshop 
Under 2018 bjuds representanter från alla Skånes 33 kommuner in till det nya nätverket. En 
utbildningsdag samt en riktad workshop arrangeras efter de resultat som framkommit i förstudien 
rörande vad behov som finns i de skånska kommunerna.
 
Del 3
Planering för årligen återkommande nätverksträffar, samarbete Kristianstad, Landskrona och Höör.

Del 4 
Rapportering

Kontaktpersoner
Kristianstads kommun
Ulrika Cedell, förvaltningschef Kultur & fritid ulrika.cedell@kristianstad.se
Marika Reuterswärd, chef Kristianstads konsthall marika.reutersward@regionmuseet.se

Landskrona kommun
Birthe Wibrand, Konstintendent Landskrona museum/Konsthall BIRTHE.WIBRAND@landskrona.se 

Höör kommun
Hilda Knafve, Kultur- och fritidsstrateg, Kultur & Fritid hilda.knafve@hoor.se
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Sida 6

Ekonomi och budget
 

Kostnader:

Förstudie 
Lönekostnader inkl. sociala kostnader mm*:  200.000 kr
Administrativa och mötes kostnader:     20.000 kr
Resekostnader:       5.000 kr
Marknadsföringskostnader:       5.000 kr
Övriga kostnader:     10.000 kr
Totalt   240.000 kr

Utbildningsdag/workshop
Arvode föreläsare:  40.000 kr
Arvode workshops:  20.000 kr
Rese- och hotellkostnader:   15.000 kr
Övriga möteskostnader:     5.000 kr
Totalt:   80.000 kr

Kostnader total: 320.000 kr

Intäkter:

Bidrag Kultur Skåne: 300.000 kr
Kristianstads kommun**:   20.000 kr
Intäkter Totalt: 320.000 kr

* Lön är beräknat för 5 månader á  40.000 kr 
**Arbetsplats för projektanställd på Kristianstads konsthalls kansli
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 1 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/45

§ 84 Meddelanden

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 23, Handlingsplan - Barn och unga. KFN 
2016/114

2. Natur- och kulturarv i Höörs kommun - upptäck pärlorna! Bussresa i Höörs kommun. 
KFN 2017-80

3. Polisärende, skadegörelse Tjörnarps idrottsplats. KFN 2017/81

4. Inlämnad ansökan om vägvisning till Vaxsjöns badplats. KFN 2017/86

5. Beslut i socialnämnden 2017-02-23, § 32, Fältarbete bland barn och unga samt 
inrättande av fältarbetartjänst. KFN 2017/88

6. Missiv - Granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. KFN 2017/89

7. Underhållsrapport, brandskydd Skolmuséet. KFN 2017/91

8. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 26, Revidering av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda. KFN 2017/94

9. Inbjudan från KEFU till seminarium ang samverkan inom kommuner för integration av 
nyanlända. KFN 2017/95

10. ”Dessa kommuner är fjäderfria i påsk” - skrivelse från Djurens Rätt. KFN 2017/96

11. Mötesanteckningar, BuN - SN - KFN Au, 2017-02-14. KFN 2017/97

12. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 27, Allmänna lokala ordningsstadgan. KFN 
2017/98

13. Mötesanteckningar - Öppet diskussionsmöte angående Höörs skolmuseum 2017-03-
17. KFN 2017/100

14. Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13, § 66, Information om Trygghetsmätningen 
2016. KFN 2017/102

15. Inlämnad ansökan om bygglov, Långstorp 1:84, anslagstavla. KFN 2017/104

16. Protokoll från skyddsrond, 2017-03-23, central administration Kultur- och fritid. KFN 
2017/105

17. Mötesanteckning - Föreningsträff med ungdoms-, pensionärs- och 
handikappföreningar ang revidering av bidragsbestämmelser och taxor. KFN 2017/107
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Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 2 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

18. Missiv - Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

19. Resultat av enkäten ”offentlig konst och 1% regeln i Skåne. KFN 2017/114

20. Inbjudan från Naturvårdsverket, Lokala naturvårdens dag 27 augusti 2017. KFN 
2017/117

21. Beslut från Länsstyrelsen ang LONA-projektet ”Tillgänglighet runt Västra Ringsjön”. 
KFN 2017/120

_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/45

§ 112 Meddelanden

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Meddelanden som anmäldes till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05:

1. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 23, Handlingsplan - Barn och unga. KFN 
2016/114

2. Natur- och kulturarv i Höörs kommun - upptäck pärlorna! Bussresa i Höörs kommun. 
KFN 2017/80

3. Polisärende, skadegörelse Tjörnarps idrottsplats. KFN 2017/81

4. Inlämnad ansökan om vägvisning till Vaxsjöns badplats. KFN 2017/86

5. Beslut i socialnämnden 2017-02-23, § 32, Fältarbete bland barn och unga samt 
inrättande av fältarbetartjänst. KFN 2017/88

6. Missiv - Granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. KFN 2017/89

7. Underhållsrapport, brandskydd Skolmuséet. KFN 2017/91

8. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 26, Revidering av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda. KFN 2017/94

9. Inbjudan från KEFU till seminarium ang samverkan inom kommuner för integration av 
nyanlända. KFN 2017/95

10. ”Dessa kommuner är fjäderfria i påsk” - skrivelse från Djurens Rätt. KFN 2017/96

11. Mötesanteckningar, BuN - SN - KFN Au, 2017-02-14. KFN 2017/97

12. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 27, Allmänna lokala ordningsstadgan. KFN 
2017/98

13. Mötesanteckningar - Öppet diskussionsmöte angående Höörs skolmuseum 2017-03-
17. KFN 2017/100

14. Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13, § 66, Information om Trygghetsmätningen 
2016. KFN 2017/102

15. Inlämnad ansökan om bygglov, Långstorp 1:84, anslagstavla. KFN 2017/104

16. Protokoll från skyddsrond, 2017-03-23, central administration Kultur- och fritid. KFN 
2017/105

17. Mötesanteckning - Föreningsträff med ungdoms-, pensionärs- och 
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Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 2 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

handikappföreningar ang revidering av bidragsbestämmelser och taxor. KFN 2017/107

18. Missiv - Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

19. Resultat av enkäten ”offentlig konst och 1% regeln i Skåne. KFN 2017/114

20. Inbjudan från Naturvårdsverket, Lokala naturvårdens dag 27 augusti 2017. KFN 
2017/117

21. Beslut från Länsstyrelsen ang LONA-projektet ”Tillgänglighet runt Västra Ringsjön”. 
KFN 2017/120

Meddelanden som anmäls till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09:

22. Undertecknat avtal - Studieförbundet NBV. KFN 2016/201

23. Undertecknat avtal - Medborgarskolan. KFN 2016/201

24. Mötesanteckningar, anläggningsmöte, Idrottshallen. KFN 20178127

25. Beslut i kommunfullmäktige 2017-03-29 § 40, Budget (2017) VEP (2018-2019). KFN 
2016/60

26. Samverkan BuN, KFN och SN, anteckningar 2017-03-21. KFN 2017/97

27. Årsredovisning HKF Recreation AB. KFN 2017/131

28. Polisärende anmälan och underrättelse om beslut, skadegörelse Höörs Bad och 
sportcentrum. KFN 2017/81

29. Polisärende, anmälan om skadegörelse, Jeppavallen. KFN 2017/81

30. Inbjudan - Invigning av naturreservatet Prästabonnaskogen, Tjörnarp, måndagen den 
22 maj kl 18.00. KFN 2017/133

31. Klagomål på soptömning. KFN 2017/135

32. Information om föreningen Höörs Jazz

33. Polisärende, anmälan om skadegörelse Jeppavallen, 16 april samt underrättelse om 
beslut. KFN 2017/81

34. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 136, Vad som ingår i en 
nämndsordförandens fasta arvode.

35. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 159, Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning i Höörs kommun 2016 -- 2018.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §84).doc
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/6

§ 86 Postlista Kultur- och fritidsnämnden mars 
2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-03-01 -- 31.pdf
_____
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Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/6

§ 114 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 
april 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Lägga postlistan avseende perioden 2017-04-01--2017-04-30 med godkännande till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan gällande tidsperioden 2017-04-01--2017-04-30 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-04-01 -- 30.pdf
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 1 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/184

§ 26 Revidering av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Ärendebeskrivning
Kanslichef Gunilla Dencker Skog föredrog ärendet.

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

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

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

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

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

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-28 2 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Arvodesreglemente 2017-2018, 2017-02-06.docx (förslag till nytt arvodesreglemente)
2. Ändringar i nu gällande reglemente.docx (översikt över förändringar)
3. Till dig som är förtroendevald.docx (nu gällande reglemente)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §316).doc 
(arvodesreglementets förslag ska inte gälla för innevarande mandatperiod)
5. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §259).doc (återremiss)
6. Exempel på mötesblankett.doc
7. Blankett Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån.docx
8. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx
9. Blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.docx
10. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §48).doc
11. Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda KF  - bildspel.pptx
_____
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 26

1. Allmänna bestämmelser

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

§ 1.

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

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

Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande tituleras kommunalråd.

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

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

Ersättningsberättigade förrättningar

§ 2.

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

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

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

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts

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

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

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

2. Arvoden

Allmänt om arvoden

§ 3.

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

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

§ 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

Månadsarvode

§ 5.

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

Nämnd Uppdrag Årsarvode 2017 Månadsarvode

Kommunstyrelsen Ordförande

Vice ordförande

823 599 68 633

34 316

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Ledamot 146 420 12 202

Kommunfullmäktige Ordförande 36 609 3 051

Kommunfullmäktige 1 vice ordf 9 152 763

Kommunfullmäktige 2 vice ordf 9 152 763

Socialnämnden Ordförande 146 420 12 202

Socialnämnden 1 vice ordf 36 605 3 050

Socialnämnden

Socialnämndens 
arbetsutskott

2 vice ordf

Ledamot

36 605

36 605

3 050

3 050

Jourersättning Ordförande* 18 282 1 524

Barn- och 
utbildningsnämnden

Ordförande 146 420 12 202

Barn- och 
utbildningsnämnden

1 vice ordf 36 605 3 050

Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämndens 

2 vice ordf

ledamot

36 605

36 605

3 050

3 050
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arbetsutskott

Tekniska nämnden Ordförande 54 891 4 574

Tekniska nämnden 1 vice ordf 13 723 1 144

Tekniska nämnden 2 vice ordf 13 723 1 144

Miljö- och 
byggnadsnämnden

Ordförande 73 216 6 101

Miljö- och 
byggnadsnämnden

1 vice ordf 18 304 1 525

Miljö- och 
byggnadsnämnden

2 vice ordf 18 304 1 525

Kultur- och 
fritidsnämden

Ordförande 73 216 6 101

Kultur- och 
fritidsnämden

1 vice ordf 18 304 1 525

Kultur- och 
fritidsnämden

2 vice ordf 18 304 1 525

VA- och GIS nämnden Ordförande 54 891 4 574

1 vice ordf 13 723 1 144

Valnämnden Ordförande 3 655 305 **

Valnämnden 1 vice ordf 914 76

Valnämnden 2 vice ordf 914 76

Valberedningen Ordförande 3 655 305 ** 

Valberedningen 1 vice ordf 914 76

Valberedningen 2 vice ordf 914 76

Revisionen Ordförande 36 609 3 051

Revisionen

Höörs Fastighets AB

Ledamot

Ordförande

18 282

74 532

1 524

6 211

Överförmyndare Ordinarie Se särskilt avtal

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

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

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

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

Semesterledighet är inte grund för ersättning till eventuell ersättare.

Timarvode

§ 6.

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

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

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

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

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

Vid möten utanför Skåne ersätts restid enligt tjänstemännens restidsersättningsvillkor.

Arvode för deltagande i kommunfullmäktigesammanträde

§ 7.

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

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

§ 8.

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

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

Förlorad semesterförmån och pensionsförmån

§ 9.

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

Beredskap och jour

§ 10.

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

Pension (PBF)

§ 11.

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

Försäkring och rättsskydd

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

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

3. Ersättning för kostnader

Resekostnader

§ 13.

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

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

Ersättning för tillsyn av barn eller svårt sjuk anhörig

§ 14.

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

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

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

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

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

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

§ 15.

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

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

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

4. Hur förtroendevald begär ersättning

Förlorad arbetsförtjänst

§ 16.

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

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

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

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

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

Timersättning och inläsningsarvode

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

Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån

§ 18.

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

Kostnadsersättning

§ 19.

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

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

Tidsredovisning och utbetalning

§ 20.

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

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

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

5. Arbetsredskap m.m.

Läsplatta

§ 21.

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

Annan datorutrustning och tillbehör anses inte behövas i uppdraget. 

E-post

§ 22.

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

Telefon och internetuppkoppling

§ 23.

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

Ersättning för telefonsamtal och internetuppkoppling kan inte begäras.

Beställning av varor och tjänster

§ 24.

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

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

Avsägelse från uppdrag

§ 25.

Avsägelser från förtroendeuppdrag sker skriftligt till kommunfullmäktige.

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

Frånvaro från arvoderade uppdrag

Förhinder

§ 26.

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

Ledighet och permission från uppdrag

§ 27.

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

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

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

§ 28.

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

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

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

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

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

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

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

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

d) helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

e) erbjudande som ses som allmänt oetiskt.

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

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

Information enligt personuppgiftslagen

§ 29.

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

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

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

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

Tolkning och tolkningsföreträde

§ 30.

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

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

________________

Detta reglemente träder i kraft 2017-03-08

Page 220 of 222



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-05 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/63

§ 88 Övriga frågor

Beslut
Presidiet beslutar

Ärendet utgår.

Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte anmälts några extra ärenden till dagens 
sammanträde.

_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-09 1 (1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2017/63

§ 116 Övriga frågor

Beslut
Presidiet beslutar

Uppdra till Kultur- och fritidschef att bjuda in rektor för musikskolan, fastighetsstrategen 
och representant från HFAB till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23.

Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg anmäler information om entrédörrarna på Musikskolan. Freddy Friberg 
föreslår att Rektor för musikskolan, Annika Eriksson, fastighetsstrateg, Lars Frostemark, 
och representant från Höörs Fastighets AB, HFAB, ska bjudas in till Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23.  

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §88).doc
_____
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