KALLELSE & FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-06-13

1 (30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 6
Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 13:00–16:30
Utbildningen i Meetings+ påbörjas kl. 13:00.
Det officiella sammanträdet startar kl. 14:00.
Detta innebär i praktiken att har du redan gått Meetings +
utbildningen behöver du inte närvara förrän kl. 14:00. Men du
är naturligtvis välkommen redan kl. 13:00 om du önskar
repetition.

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
Representant från HFAB
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg
Daniella Swenson, nämndsekreterare

Förberedelser av dig inför utbildning i Meetings + på dagens sammanträde 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. Du
kommer att använda Meetings+ appen som finns att installera på läsplattan.
Inför utbildningen ombeds politiker förbereda följande:
1. Har du ingen kommunal iPad, kontakta Staffan Olofsson e-post: staffan.olofsson@hoor.se,
telefonnummer: 0413-28169 så tillhandahåller han en till dig.
2. Kontrollera att du kan logga in på din Ipad och din e-postadress så att du har åtkomst till
kommunens nätverk innan utbildningen.
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3. Ett installationsmeddelande har skickats ut till din Ipad där du väljer ”Installera” när du får
uppmaningen om appinstallation från MobileIron. Appen heter Meetings Plus by Formpipe.
4. Appen går även att hämta via MobileIron i din Ipad i appen ”Apps@Work” där den listas på
förstasidan. Om du inte har installerat MobileIron så följ instruktionerna enligt manual för att
installera detta. MobileIron ska finnas på alla kommunala Ipads. För ytterligare hjälp kontakta
Staffan Olofsson e-post: staffan.olofsson@hoor.se, telefonnummer: 0413-28169.

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Utbildning av politiker i Meetings +
nämndsekreteraren

KFN 2017/144

2

Upprop
nämndsekreteraren

3

Godkännande av föredragningslistan samt extra ärenden
ordförande

4

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

5

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

KFN 2017/25

6

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

KFN 2017/26

7

Ekonomisk uppföljning maj 2017
Freddy Friberg och Maida Becirovic

Kl. 14:15.

KFN 2017/36

8

Budget 2018 VEP 2019 -- 2022
Freddy Friberg

Kl. 14:30.

KFN 2016/181

9

Informationspunkt gällande Musikskolan
Freddy Friberg och representant från HFAB

Kl. 15:00.

KFN 2016/56

10

Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ringsjöortens
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

ryttarförening
Freddy Friberg
11

Delegering av beslutanderätt under sommaren år 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/150

12

Beslutsattestanter för verksamhetsåret 2017 inom kulturoch fritidssektorn
Freddy Friberg

KFN 2016/174

13

Åtgärder inför sommaren 2017
Freddy Friberg

14

Ändrad användning av investeringspengar
Hilda Knafve

KFN 2017/165

15

Informationspunkt: Friidrottsarena på Jeppavallen
Freddy Friberg

KFN 2015/156

16

Rapport angående tillbud och risker och personalläget
Freddy Friberg

KFN 2015/68

17

Integrationsfrågor
Freddy Friberg

KFN 2017/48

18

Information
Hilda Knafve

KFN 2017/43

19

Rapport från kontaktpolitiker
utsedda kontaktpolitiker

KFN 2016/157

20

Arvode för förtroendevalda
ordförande

KFN 2017/94

21

Anmälan av delegeringsbeslut maj 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/42

22

Meddelanden
Freddy Friberg

KFN 2017/45

23

Postlista Kultur- och fritidsnämnden maj 2017
Freddy Friberg

KFN 2017/6

24

Övriga frågor

KFN 2017/63
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Ärende/Föredragande

Tid

Freddy Friberg
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Dnr KFN 2017/144

1

Utbildning av politiker i Meetings +

Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren, Daniella Swenson, utbildar Kultur- och fritidsnämndens
förtroendevalda i Meetings +.
Den 23:e juni läggs nuvarande plattform för Höör24 – politikerplattformen ner. Kansliet
har därför köpt in Meetings + som är ett annat system för att visa kallelser och
beslutsunderlag för förtroendevalda. Politiker kommer att använda Meetings+ appen som
finns att installera på läsplattan. Appen är lätt att använda men det ser helt annorlunda ut
jämfört med Höör24. Kommunkansliet erbjuder därför alla förtroendevalda en utbildning
där de kommer att få information om hur de loggar in på appen och hur de kan läsa
handlingar på ett möte. Utbildningen varar 1 timme. Varje nämndsekreterare ansvarar för
att utbilda ledamöter i sina nämnder men hela kansliet hjälps åt. Appen är anpassad till
att de förtroendevalda använder kommunala iPads (detta är en kostnadsfråga).
Handlingarna kan till viss del läsas på Höörs kommuns hemsida, men där syns inte
sekretesshandlingar och handlingar som skyddas av personuppgiftslagen av
säkerhetsskäl och integritetsskäl.
Inför utbildningen ombeds politiker förbereda följande:
1. Har du ingen kommunal iPad, kontakta Staffan Olofsson e-post:
staffan.olofsson@hoor.se, telefonnummer: 0413-28169 så tillhandahåller han en till dig.
2. Kontrollera att du kan logga in på din Ipad och din e-postadress så att du har åtkomst
till kommunens nätverk innan utbildningen.
3. Ett installationsmeddelande har skickats ut till din Ipad där du väljer ”Installera” när du
får uppmaningen om appinstallation från MobileIron. Appen heter Meetings Plus by
Formpipe.
4. Appen går även att hämta via MobileIron i din Ipad i appen ”Apps@Work” där den listas
på förstasidan. Om du inte har installerat MobileIron så följ instruktionerna enligt manual
för att installera detta. MobileIron ska finnas på alla kommunala Ipads. För ytterligare
hjälp kontakta Staffan Olofsson e-post: staffan.olofsson@hoor.se, telefonnummer: 041328169.

Beslutsunderlag
1. Meeting+ info till förtroendevalda.docx
_____
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2

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro
noteras.
_____
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3

Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkännes, och
2. Tillkomna ärende behandlas under egen punkt eller punkten Övrigt.

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

_____
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4

Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Helena Ohlson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,
och
2. Ordförande meddelar att justering sker på kommunkansli torsdagen den 2017-06-22,
kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Helena Ohlson (SD) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.
_____
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Dnr KFN 2017/25

5

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

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23 med
godkännande till handlingarna.

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

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

6

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

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndens presidium med godkännande till
handlingarna.

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

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

7

Ekonomisk uppföljning maj 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga ekonomisk uppföljning för maj 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, följer upp Kultur- och fritidsnämndens budget för
innevarande budgetperiod tillsammans med ekonom Maida Becirovic.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §119).doc
2. KFN Månadsuppföljning 1705.docx
_____
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Dnr KFN 2016/181

8

Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om Budget 2018 2019 -- 2022 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, och ekonom Maida Becirovic föredrar ärendet för nämndens
ledamöter.

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

9

Informationspunkt gällande Musikskolan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

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

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

10

Ansökan om ekonomiskt bidrag Ringsjöortens ryttarförening

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens presidium behandlade ärendet 2017-05-31, § 124, presidiet
gjorde bedömningen att Kultur- och fritidsnämnden inte kunde bidra ekonomiskt till
anställning av en ny medarbetare eller installation av vindskydd. Kultur- och
fritidsnämndens presidium har begärt att föreningen skall inkomma med en offert
avseende installation av göselplattan för vidare behandling av ärendet.
Ringsjöortens ryttarförening ansöker i två skrivelser daterade 2017-05-10 och 2017-0529 om ekonomiskt bidrag.
Ekonomisk hjälp till en medarbetare: Föreningen är i behov av att anställa en ny
medarbetare på heltid. Föreningen har kontaktat Arbetsförmedlingen och det finns
lämpliga personer. Under det första året kommer medarbetaren att kosta föreningen 150
000 kronor, resterande bidrar Arbetsförmedlingen med. Föreningen ansöker om stöd med
150 000 kronor.
Vidare söker föreningen om ekonomisk hjälp till gjutning av gödselplatta. I dagsläget har
föreningen dispens för att lägga gödsel i containrar. Föreningen har dispens knappt ett år
till och dispensen kommer inte att förlängas. En gödselplatta anpassad för cirka 30 hästar
behöver gjutas till en kostnad på cirka 150 000 kronor. Föreningen har påbörjat arbetet
med att begära in offerter men saknar de ekonomiska förutsättningarna för att själva
kunna finansiera arbetet och ansöker därför om ekonomiskt bidrag om 150 000 kronor.
I skrivelse daterad 2017-05-29 ansöker föreningen även om bidrag med 74 000 kronor för
att bygga ett vindskydd som möjliggör lösdrift för ett antal hästar. Föreningen behöver
bereda plats för ytterligare hästar för att minska köerna på elever som önskar börja rida.

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

11

Delegering av beslutanderätt under
sommaren år 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Kultur- och fritidschefens beslutanderätt under perioden 2017-07-03--2017-07-21
delegeras till Kultur- och fritidsstrategen.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, ska ha sommarsemester.
Under semestern måste utsedd tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn uppbära
behörighet och mandat att fatta beslut i hans ställe.
Freddy Friberg kommer har semester vecka 27-30. Hilda Knafve föreslås uppbära Kulturoch fritidschefens beslutanderätt under vecka 27-29. Vecka 30 finns Freddy Friberg
tillgänglig vid behov.

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

12

Beslutsattestanter för verksamhetsåret
2017 inom kultur- och fritidssektorn

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ersättare beslutattestant för ansvar 504 inom Kultur- och fritidssektorn antas.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta beslutsattenstanter för verksamhetsår 2017.
Ersättare behöver utses för ansvar 504 under en kortare period. Chef för Höörs bad och
Sportcenter, Johan Enbom, föreslås ersätta ordinarie beslutsattestant.

Beslutsunderlag
1. Attestanter 2017.Blankett 5 KFN.DOCX.pdf
2. Ersättare ansvar 504.pdf
_____
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13

Åtgärder inför sommaren 2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om vidtagna inför sommaren år 2017 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för vidtagna åtgärder inför sommaren år 2017.
Höörs kommun, och Kultur- och fritidssektorn, samt dess nämnd har haft problem med
återkommande skadegörelse. Kultur- och fritidssektorn har vidtagit åtgärder för att
förebygga yterliggare skadegörelse under sommarmånaderna.
Bland annat har det skett skadegörelse på Frostavallen. Vindskyddet vid pulkabackarna
på Frostavallen hittades nedbrunnet den 2017-06-02. Även glasskiosken har utsatts för
sabotage och inbrott. Kultur- och fritidssektorn har tecknat ett nytt avtal med
nattvandrarna.
Kommunmedborgarna ska informeras om åtgärderna och det kommer att hållas en
presskonferens.
_____

Page 17 of 162

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2017-06-13

18 (30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/165

14

Ändrad användning av
investeringspengar

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Godkänna ändrad användning av investeringspengar avsedda till ny rastplats längs
Skåneleden till upprustning av befintliga friluftlivsanordningar.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden har i 2017-års investeringsbudget 150 000 kr till anläggande
av en ny rastplats längs Skåneleden. Efter samråd med Skåneleden/Region Skåne var en
sådan tänkt att placeras i Hädensjö utanför Tjörnarp, som ligger strategiskt mellan
rastplatserna Maglebjär (Höör) och Lillsjödal (Hässleholm). 150 000 kr beräknas inte
räcka till en rastplats med vindskydd, slamtoalett, grillplats och sophantering.
Av befintliga friluftlivsanordningar, såsom rastplatser, i Höör börjar nu många bli gamla
och i dåligt skick. Fem grillar är exempelvis i akut behov av utbyte, pris per grill ca 10 000
kr. För att sätta upp information om regler och badvattenprover behövs anslagstavlor till
fyra badplatser, pris ca 5000 kr styck. Detta är även önskemål från markägare. När kulturoch fritidsnämnden uppförde nya slamtömningstoaletter i strövområden 2016 avvaktade
man med ny toalett på Tjörnarps badplats i väntan på ny badplats i Kyrkviken. Befintligt
utedass i Tjörnarp är gammalt och nu i mycket dåligt skick. Badplatsen i Kyrkviken är
kostnadsberäknad till en miljon kronor och verkar inte realiseras de närmaste åren. Ska
Tjörnarps badplats ha en toalettlösning behövs ett nytt utedass. P.g.a. spårutbyggnaden
kan denna toalett inte slamtömmas utan tunnorna får hämtas med fyrhjuling.
Kultur- och fritidsnämndens friluftsanläggningar har dessutom utsatts för upprepad
skadegörelse i vår vilket har gjort att sektorn fått omprioritera i budget. Till exempel
eldades handikapptoaletten på Sjöhusens parkering upp. Investeringspengar avsedda för
nya slamtömningstoaletter (t ex i Tjörnarp och Hädensjö )fick här användas till självrisken,
ca 60 000 kr. Rastplatsen vid Pulkabackarna utsattes för sabotage med förstörd grill och
brandskadat vindskydd som följd. Dessa kostnader är dryga men understiger självrisken.
En rastplats i Hedensjö är på sikt önskvärd men med tanke på övriga behov inte
högprioriterad. Jag ber därför om att få använda de investeringspengar som var avsatta
till rastplats i Hedensjö till utgifter enligt ovan.

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

15

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.
Freddy Friberg informerar om invigningen som hölls den 2017-06-04.

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

16

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 inom Kultur- och
fritidssektorn.

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

17

Integrationsfrågor

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet muntligen.

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

18

Information

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om nationaldagsfirandet och
avtackningen av H65.

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

19

Rapport från kontaktpolitiker

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga rapporten 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

20

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

21

Anmälan av delegeringsbeslut maj 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.

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

22

Meddelanden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 61, beslut om entledigande av Carina Berg och
Josef Nanasi från sina uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden. KFN 2017/139
2. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 62, fyllnadsval till Kultur- och fritidsnämnden, Maria
Oscarsson (V) utses till ersättare efter Eva Vesterberg (V) och Robert Nilsson (SD) utses
till ledamot efter Carina Berg (SD). KFN 2017/140
3. Mötesanteckningar 2017-04-13, Rutiner Höörs Bad och Sportcentrum - H 65. KFN
2017/52
4. Polismyndigheten, anmälan om stöld och klotter på Jeppavallen 2017-04-29. KFN
2017/81
5. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 56, beslut ang. motion; Externa investeringar på
lokaler, Nya moderaterna. KFN 2017/168
6. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 57, beslut ang. motion avseende överenskommelse
mellan asylsökande och boende. KFN 2016/163
7. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 59, beslut ang. ekonomisk månadsuppföljning
februari 2017. KFN 2017/36
8. Driftavtal relaterat till ”Entreprenadkontrakt badvattenrening Höörs badhus”. KFN
2017/110
9. Kulturrådet - sammanfattning av fördelning Skapande skola för läsåret 2017/18. KFN
2017/136
10. Bästa Biennalen - beslut konstnärsarvode 2017. KFN 2017/79
11. Inbjudan till utbildningar i ärende- och dokumenthaneringssystemet w3d3. KFN
2017/143
12. Tjänsteskrivelse från Hilda Knafve - äskande till kommunstyrelsen om ett årligt anslag
på 30 000 kronor för genomförande av Skånes Mittdagen. KFN 2017/130
13. Neuroförbundet Lundabygden - tack för bidrag. KFN 2017/134
14. Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl - ny förskola vid Sätoftaskolan. Underrättelse om
granskning. KFN 2017/71
15. Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern. Underrättelse om samråd.
KFN 2017/147
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16. Polismyndigheten - stöld genom inbrott i kiosk, Jeppavallen. KFN 2017/81
17. Skrivelse Kulturella och kreativa näringar i MittSkåne. KFN 2017/148
18. Upphandling av biblioteksmedia, beslut om antagande av leverantör. KFN 2017/149
19. Protokoll, inspektion av botten vid badbryggorna vid Frostavallen och Tjörnarps
badplats. KFN 2017/153
20. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 117, Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017 -2025. KFN 2017/154
21. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 112 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll
i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

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

23

Postlista Kultur- och fritidsnämnden maj
2017

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga postlistan avseende perioden 2017-05-01--2017-05-31 med godkännande till
handlingarna.

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

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

24

Övriga frågor

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen under punkten övrigt med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om nattvandrarna och deras arbete. Höörs kommun har haft
problem med skadegörelse och åtgärder kommer vidtagas för att motverka fortsatt
förstörelse. Freddy Friberg klargör att när åtgärderna är vidtagna kommer kommenen
hålla en presskonferens med syfte att underrätta allmänheten om de
vidtagna åtgärderna.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-31 (2017-05-31 KFN presi §134).doc
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder,
Ledningsgruppen för kännedom

Meetings +
Hej,
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. Ni kommer att använda Meeting+ appen som håller på att ”skjutas ut”
på era läsplattor. Appen är lätt att använda men det ser helt annorlunda ut jämfört med
Höör24. 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. Varje
nämndsekreterare ansvarar för att utbilda ledamöter i sina nämnder men hela kansliet hjälps
åt. Jag hoppas att alla deltar i de utbildningar vi erbjuder. Tänk på att appen är anpassad till
att vi använder våra iPads (detta är en kostnadsfråga). Vill ni, kommer ni kunna se
handlingarna via internet, men då kommer ni inte se sekretesshandlingar och handlingar som
skyddas av personuppgiftslagen av säkerhetsskäl och integritetsskäl.
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.
Trevlig helg!
Gunilla Dencker Skog
kanslichef
0413-28 163
Gunilla.skog@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
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Plats och tid

Nya Ringsjörummet, Mejerigatan 6
Tisdagen den 23 maj 2017 kl. 13:00–16:15

Beslutande

Jill Andersson (S), Ordförande, §§ 86-98, §§ 100-115
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande och ledamot, §§ 86-97, § 99115 ordf. § 99
Anna Johnsson (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Martin Olsson (C)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Linda Andersson (S), tj. ers.
Katarina Dyrssen (M), tj. ers.
Lena Frykman (M), tj. ers. § 98
Annagreta Reinholdz (S), tj. ers. § 99

Utses att justera

Martin Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansli, 2017-05-30, kl 08:30

Paragrafer 86 - 115

Sekreterare

Daniella Swenson
Ordförande

Jill Andersson
Justerande

Martin Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-31

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Övriga

Annagreta Reinholdz (S), §§ 86-98, §§ 100-115
Lena Frykman (M), §§ 86-97, §§ 99-115
Daniel Mc Cabe (C), §§ 86-99
Johan Enbom, chef Höörs bad och sportcentrum, § 95
Annika Eriksson, rektor musikskolan, § 96
Lars Frostemark, fastighetsstrateg, § 96
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg
Daniella Swenson, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 86

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

§ 87

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

§ 88

Val av justerare samt bestämmande av tidpunkt för justering av protokoll .........................7

§ 89

Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes protokoll från sammanträdet 2017-03-29 .............8

§ 90

Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium den 2017-04-05 ............9

§ 91

Anmälan av protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium den 2017-05-09 ..........10

§ 92

Information om den nya politikerportalen Meetings +.......................................................11

§ 93

Kalendarium och sammanträdestider för verksamhetsår 2017 ........................................12

§ 94

Prognos budgetuppföljning t.o.m. april 2017 och driftsbudgetläget år 2018 .....................13

§ 95

Ekonomiska konsekvenser av Kultur- och fritidsnämndens beslut gällande Actic ............15

§ 96

Informationspunkt gällande Musikskolan .........................................................................17

§ 97

Kulturstipendium - ungdom 2017 - SEKRETESS .............................................................18

§ 98

Kulturstipendium 2017 - SEKRETESS.............................................................................19

§ 99

Bästa Idrottsmannagärning och Sport 60:s vpr 2017 - SEKRETESS ...............................20

§ 100

Byggnadsvårdspris 2017 - SEKRETESS .........................................................................22

§ 101

Höörs Musik- och Teatersällskap - samarbete med Malmö Opera ..................................23

§ 102

Äskande från Höörs Brottarklubb .....................................................................................24

§ 103

Remiss: Granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016 ..........................................25

§ 104

Informationspunkt: Ansökan om stöd till parkourpark och klättervägg inomhus ...............26

§ 105

Informationspunkt: Friidrottsarena på Jeppavallen ..........................................................28

§ 106

Integrationsfrågor ............................................................................................................29

§ 107

Rapport angående tillbud och risker och personalläget ...................................................30

§ 108

Anmälan av delegeringsbeslut april 2017 ........................................................................31

§ 109

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

§ 110

Meddelanden...................................................................................................................35

§ 111

Postlista Kultur- och fritidsnämnden mars 2017 ...............................................................38

§ 112

Postlista Kultur- och fritidsnämnden april 2017 ................................................................39

§ 113

Rapport från kontaktpolitiker............................................................................................40

§ 114

Arvode för förtroendevalda ..............................................................................................41
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§ 115

Övriga frågor ...................................................................................................................43
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§ 86 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro
noteras.
Linda Lindhé (V) och Jan Malmström (M) är inte närvarande. Linda Andersson (S) och
Katarina Dyrssen (M) tjänstgör i deras ställe.
Daniel Mc Cabe (C) deltar i sammanträdet fram till § 99.
Under sammanträdet förändras vem som är tjänstgörande. Vid behandling av § 98
anmäler Tom Ström (M) jäv och Lena Frykman (M) tjänstgör i hans ställe. Vid behandling
av § 99 anmäler Jill Andersson (S) jäv och Annagreta Reinholdz (S) tjänstgör i hennes
ställe. Tom Ström (M) övertar ordförandeskapet under handläggningen av § 99.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkännes, och
2. Tillkomna ärende behandlas under egen punkt eller punkten Övrigt.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärenden:
1. Helena Ohlson (SD) initierar ärendet: upprättande av förteckning över det material som
Kultur- och fritidsnämnden äger för att underlätta utlåning. Ärendet behandlas under §
115.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Martin Olsson (C) 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
Martin Olsson (C) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/21

§ 89 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes
protokoll från sammanträdet 2017-03-29
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
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
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/22

§ 90 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium den 2017-0405
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
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
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/24

§ 91 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium den 2017-0509
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Page 41 of 162

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-23

11 (43)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/144

§ 92 Information om den nya politikerportalen
Meetings +
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 +.
Daniella Swenson klargör att väljer nämnden att ställa in juni-sammanträdet kommer
Kansliet vara nödgade att kalla till ett speciellt utbildningstillfälle för Kultur- och
fritidsnämnde i juni 2017.
Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan besluta om §§ 92-93 som en samlad
punkt med anledning av att ärendena är avhängiga. Nämndes ledamöter ställer sig
positiva till förslaget.
Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna med anledning av införandet av Meetings+
kan besluta att hålla ett sammanträde 2017-06-20. Nämndes ledamöter ställer sig positiva
till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Meeting+ info till förtroendevalda.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/164

§ 93 Kalendarium och sammanträdestider för
verksamhetsår 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Nämnden ska hålla ett sammanträde den 2017-06-20, och
2. Presidiet ska efter avslutat sammanträde den 2017-05-31 meddela om nämndes
sammanträde ska starta klockan 12:00 eller 13:00, samt
3. Uppdra till nämndsekreteraren att undersöka om de personliga anteckningarna i
Höör24 exporteras till Meetings+.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om sammanträdestiderna för verksamhetsåret
2017.
Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till om nämnden ska sammanträda den 2017-0620.
Beslutsmotivering
Presidiet skall bedöma starttiden utifrån ärendemängden.

Beslutsunderlag
1. Kalendarium 2017
_____

Justerande
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Dnr KFN 2017/36

§ 94 Prognos budgetuppföljning t.o.m. april
2017 och driftsbudgetläget år 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdrar till sektorschefen att återkoppla till nämndens ledamöter skriftligen
gällande hur kostnaderna och intäkterna bokförts, och
2. I övrigt 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 går igenom månadsuppföljningen för april 2017. Freddy Friberg påtalar de
poster som prognositerar underskott eller avviker från prognosen. Freddy Friberg förklarar
att Höörs kommun befinner sig ett ansträngt ekonomiskt läge och prognosisterar ett
underskott om 22 miljoner kronor för 2017. Freddy Friberg klargör att för att korrigera
underskottet måste besparingsåtgärder vidtas för hela kommunen.
Ordföranden, Jill Andersson (S), informerar Kultur- och fritidsnämnden om
budgetprocessen och vilka besparingsåtgärder som föreslagits.
Freddy Friberg visar ledamöterna utdrag ur ekonomisystemet Agresso. Freddy Friberg
konstaterar att intäkterna i bifogat beslutsunderlag avviker mer än i Agresso och klargör
att han får återkomma med besked om hur intäkter och utgifter bokfört.
Freddy Friberg går igenom investeringsredovisningen för april 2017.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar det rådande budgetläget och konstaterar att budgetläget är
ansträngt.
Lena Frykman (M) påpekar vikten av kommunens attraktionskraft framöver. Lena
Frykman (M) påtalar att attraktionskraften är natur- och kultur och detta bör Höörs
kommun värna om för att bibehålla sina kommunmedborgare och stärka inflyttningen till
kommunen.

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
Justerande

Utdragsbestyrkande
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4. Månadsuppföljning KFN april.docx
5. KFN investeringsredovisning 1704.pdf
6. KFN investeringsredovisning 1704.doc
_____
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Dnr KFN 2016/198

§ 95 Ekonomiska konsekvenser av Kultur- och
fritidsnämndens beslut gällande Actic
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Vidhålla tidigare beslut, fattat den 2017-03-29, § 71, och
2. 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 har tillsammans med Johan Enbom upprättat en tjänsteskrivelse som
belyser den ekonomiska konsekvenserna av Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-0329, § 71.
Avtalet med Actic är uppsagt och avtalsförhandlingar pågick mellan parterna fram tills
nämndens beslut 2017-03-29. 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.
Johan Enbom förklarar att det inte är Kultur- och fritidsnämnden som är avtalspart i
hyresavtalet med Actic. Johan Enbom informerar om att gällande hyresavtal med
Actic stipulerar att kommunen erhåller 30% av gymmets intäkter. Johan Enbom förklarar
att intäkterna genererar mellan 400.000-600.000 kronor/årligen för Höörs kommun.
Freddy Friberg klargör att när Kultur- och fritidsnämnden tog ställning till om fortsatta
avtalsförhandlingar skulle vidtas med Actic fanns det inte något
ekonomiskt beslutsunderlag för ärendet. Freddy Friberg föreslår att Kommunstyrelsen
ingår ett nytt avtal med Actic med en maximal avtalstid om 2 år. Freddy Friberg föreslår
detta med hänsyn till det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar badet och Actic.
Ledamöterna diskuterar den ekonomiska uträkningen i upprättad tjänsteskrivelse. Freddy
Friberg klargör att den ekonomiska uträkningen är baserad på att Kultur- och
fritidssektorn bedömer att Actics intäkter har nått en lägstanivå. Ledamöterna diskuterar
om det är samma storlek på intäkt ifall man har en annan hyresgäst.
Johan Enbom klargör att Actic skulle lämnat ett nytt förslag på verksamhetsupplägg i maj
månad 2017 men med anledning av Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-29 har
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Actic valt att avvakta.
Ledamöterna klargör intentionen med beslutet som fattades 2017-03-29. Kultur- och
fritidsnämndens framtida avsikt är att Höörs kommun inte ska bedriva
gymverksamhet utan att etablera ett helhetsgrepp.

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) yrkar att ärendet ska översändas till Kommunstyrelsen för slutgiltigt
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att Helena Ohlson (SD) har lämnat ett yrkande.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall till Helena Ohlsons (SD) yrkande.

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
4. Motivering ändring beslut; KFN 2017-03-29 §71.docx
_____
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Dnr KFN 2016/56

§ 96 Informationspunkt gällande Musikskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Framställer till Höörs Fastighets AB att dörrarna ska ersättas meddörrar som är förenliga
med byggandes ursprungliga karaktär.

Ärendebeskrivning
Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, och rektor för Musikskolan, Annika Eriksson,
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.
Lars Frostemark informerar om projektet med renoveringen av Musikskolan. Lars
Frostemark klargör att projektet har kostat mer än beräknat vad kommunen ursprungligen
budgeterat men har hållit sig inom den förstärkta budgetram som tilldelats. Projektet har
utmynnat i att lokalerna numera är ändamålsenliga för undervisning. Lars Frostemark
konstaterar att renoveringen nästan är slutförd men att de dörrar som installerats inte är
till belåtenhet med hänsyn till färg- och materialval. Lars Frostemark klargör att inom kort
kommer det att hållas ett nytt möte gällande dörrarna.
Sektorschef, Freddy Friberg, klargör att Höörs fastighets AB, HFAB, var inbjudna till
dagens sammanträde men hade förhinder och kommer att närvara vid nämndens
sammanträde den 2017-06-20. Freddy Friberg visar bilder på dörrarna som installerats.
Annika Eriksson betonar att hon är tveksam till kvaliteten på de dörrar som
installerats. Dörrarna som har installerats är pulver-lackerade och redan efter kort tids
användning finns synliga sprickor. Annika Eriksson informerar om att 13 stycken dörrar
installerats.

Överläggning
Lena Frykman (M) poängeterar vikten av att Kultur- miljöprogrammet efterlevs. Vid
renoveringar är det av vikt att bevara fastighetens karaktär.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §116).doc
_____
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Dnr KFN 2017/123

§ 97 Kulturstipendium - ungdom 2017 SEKRETESS
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
The Generations Army tilldelas Kulturstipendiet år 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Kultur- och fritidssektorn har mottagit två nomineringar till Kulturstipendiet avseende
ungdom 2017. Sista dag att nominera kommunmedborgare till uppbärandet av
Kulturstipendiet för ungdomar inföll den 2017-04-15.
Kriterium för att uppbära stipendiet är mottagaren skall: göra värdefulla insatser på det
kulturella området, stipendiemottagaren ska vara bosatt i, eller ha anknytning till, Höörs
kommun och ska inte ha fyllt 21 år.
Stipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran och stipendiesumman är 3.000 kronor.

Beslutsunderlag
1. Nominering till Kulturstipendium.pdf
2. Nominering till Kulturstipendium.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §95).doc
_____
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Dnr KFN 2017/101

§ 98 Kulturstipendium 2017 - SEKRETESS
Tom Ström (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Södra Ringsjöortens bygdeförening tilldelas Kulturstipendium år 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Vid ansökningstidens utgång den 15 april har en nominering inkommit. Hilda Knafve
anser inte att den nominerade kandidaten uppfyller rekvisiten för att tilldelas
Kulturstipendiet då kandidaten inte är bosatt i Höör och har en mycket liten anknytning till
Höörs kommun. Presidiet beslutade 2017-05-09, § 96, att uppdra till Kultur- och
fritidsstrategen att upprätta en tjänsteskrivelse ang. en föreslagen förening som kan
tänkas tilldelas Kulturstipendiet för 2017. Se tjänsteskrivelsen i bifogat beslutsunderlag.
Stipendiet är avsett för enskild person, personer, organisationer eller förening som är
verksamhet och gör värdefulla insatser inom kulturen, naturvården eller hembygdsvården.
Verksamheten ska avse Höörsbygden. Stipendiemottagare ska vara bosatta i eller ha
anknytning till Höörs kommun.
Stipendiesumman är på 5 000 kronor.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar tjänstemannaförslaget och hur länge föreningen verkat i Höörs
kommun.

Beslutsunderlag
1. Nominering.pdf
2. Komplettering ansökan från XXXX.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §96).doc
4. Tjänsteskrivelse ang. Kulturstipendium.docx
_____
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Dnr KFN 2017/56

§ 99 Bästa Idrottsmannagärning och Sport
60:s vpr 2017 - SEKRETESS
Jill Andersson (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Maj-Christin Ehnberg-Fogelberg tilldelas pris för Bästa Idrottsmannagärning år 2017,
och
2. Benjamin Törnqvist tilldelas Sport 60:s vpr år 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.
Bästa Idrottsmannagärning:
Priset delas ut till enskild idrottsutövare bosatt i kommunen eller lagkombination verksam i
Höörs kommun som under året utfört en prestation inom sin gren vilken gör Höörs namn
känt och som är ett föredöme för den uppväxande ungdomen i samhället.
Pristagaren/lagkombinationen erhåller en prissumma om 5 000 kronor.
Vid ansökningstidens utgång den 15 april har fem nomineringar inkommit.
Sport 60:s vpr:
Priset ska utdelas till ungdom som ännu inte fyllt 20 år och är bosatt i Höörs kommun.
Priset ska vara ständigt vandrande och prissumman är 3 000 kronor.
Vid ansökningstidens utgång den 15 april den har tre nomineringar inkommit.
Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till presidiets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nominering.pdf
Nominering Bästa Idrottsmannagärning.pdf
Ansökan om Sport 60 vpr.pdf
Nominering.pdf
Ansökan om Utmärkelse för bästa Idrottsmannagärning.pdf
Mail från Freddy Friberg.pdf
Sammanställning nomineringar Sport 60 och Bästa idrottsmannagärning 2017.docx
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8. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §97).doc
_____
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Dnr KFN 2017/129

§ 100

Byggnadsvårdspris 2017 - SEKRETESS

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Byggnadsvårdspridet år 2017 tilldelas Kroisos AB för renoveringen av fastigheten
Flugan 1, och
2. Ärendet expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet. Hilda Knafve klargör att Kulturoch fritidsnämndens presidium och Miljö- och byggnadsnämndens presidium har
sammanträtt och bifallit föreliggande beslutsförslag.
Byggnadsvårdspriset delas ut till en fastighetsägare som under de senaste tre åren
underhållit eller restaurerat en byggnad eller byggnadsmiljö på ett varsamt sätt.
Priset består av en gjuten plakett och ett diplom.

Överläggning
Tom Ström (M) informerar om byggtekniken som använts vid restaureringen av aktuell
fastighet.

Beslutsunderlag
1. Nominering.pdf
2. Nominering.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §98).doc
4. Mötesanteckningar byggnadsvårdspris 2017-05-16.docx
_____
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Dnr KFN 2017/122

§ 101 Höörs Musik- och Teatersällskap samarbete med Malmö Opera
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.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar ärendet; Höörs Musik- och Teatersällskap - samarbete med
Malmö Opera.
Hilda Knafve upplyser Kultur- och fritidsnämnden om att sannolikheten att förlustbidraget
skulle aktualiseras är relativt liten eftersom föreställningarna bedöms vara
självfinansierade.

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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Dnr KFN 2017/106

§ 102

Äskande från Höörs Brottarklubb

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.
Höörs Brottarklubb, Höörs BK, har inkommit med ett äskande om att erhålla ekonomiskt
medel för inköp av nya produkter med anledning av att föreningen växer.
Beslutsmotivering
Bidraget avser ekonomiskt medel för inköp av mattbitar och två stycken kastdockor.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar innebörden av att att Kultur- och fritidssektorn handhar inköpet.
Freddy Friberg klargör att det är för att möjliggöra att andra föreningar kan låna materialet
men i dagläget finns ingen upprättad inventarieförteckning över det material som ägs av
Kultur- och fritidssektorn. Freddy Friberg påpekar att andra verksamheter såsom
exempelvis skolan är medvetna om vilket material som ägs av Kultur- och fritidssektorn.

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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Dnr KFN 2017/113

§ 103 Remiss: Granskning av intern kontroll i
Höörs kommun 2016
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.

Överläggning
Ordföranden, Jill Andersson (S), klargör för nämndens ledamöter att det inte bara är
Kultur- och fritidsnämnden som har fått kritik för hur den interna kontrollen bedrivs.
Samtliga nämnder förutom Socialnämnden har fått påpekande från revisionen.
Freddy Friberg påpekar att det underlag som finns till nämndernas förfogande för
utarbetande av intern kontrollplan är föråldrad och i behov av uppdatering. Därav föreslår
Freddy Friberg att Kommunstyrelsen skall utarbeta nya riktlinjer för hur den interna
kontrollen ska bedrivas.

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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Dnr KFN 2017/75

§ 104 Informationspunkt: Ansökan om stöd
till parkourpark och klättervägg inomhus
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.
Freddy Friberg klargör att båda föreningarna är relativt nystartade men har ett gott
medlemsantal, även bland ungdomar.

Överläggning
Tom Ström (M) informerar om föreningarnas föredragning för på Kultur- och
fritidsnämndens presidium. Tom Ström (M) påtalar att föreningarna har etablerat sig
väl på kort tid och poängterar att såväl klättring som parkour är en positiv sysselsättning
för framförallt de yngre kommunmedborgarna.
Ledamöterna ställer sig positiva till ärendet.

Beslutsunderlag
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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
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Page 58 of 162

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-23

28 (43)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/156

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om friidrottsarenan, Jeppavallen.
Freddy Friberg informerar om den kommande invigningen av friidrottsarenan.
Invigningen startar kl. 14:00 och avslutas kl. 16:00. Följande aktiviteter kommer utspela
sig under invigningen: Musikskolan ska spela, femkamp anordnas för barn, hinderbana
och hoppborg. Freddy Friberg visar invigningsprogrammet för ledamöterna.
Freddy Friberg informerar om att det kommer att hållas ett styrgruppsmöte den 2017-0524 kl 15:30.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar invigningen och uttrycker önskemål om att celebriteter ska
inbjudas till invigningen.

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
_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 106

Integrationsfrågor

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet muntligen.
Freddy Friberg förklarar att skolan märker av att det är många ensamkommande
flyktingbarn som har skrivits upp i ålder av Migrationsverket och detta skapar oro. Kulturoch fritidssektorn märker av detta genom minskade antal besökande på fritidsgårdarna.
Freddy Friberg klargör att enligt gällande avtal med Migrationsverket ska Höörs kommun
ta emot 50 stycken flyktingar som meddelats uppehållstillstånd. I nuläget har
kommunen tagit emot ca 30 stycken som beviljats uppehållstillstånd.
Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidssektorn som ett led till ökad integration har
utökat antalet sommaraktiviteter och poängterar att alla aktiviteter är gratis.
Freddy Friberg klargör att det har varit viss oro bland ungdomsgrupperna. Kultur- och
fritidssektorns personal arbetar preventivt med bland annat familjerådslag. kultur- och
fritidssektorn har även utökat bevakningen för att förhindra eventuell skadegörelse.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar skadegörelsen och att ungdomsgrupperna håller till i icke
ändamålsenliga lokaler. Freddy Friberg påtalar föräldraansvaret och att Kultur- och
fritidssektorn har förhoppningar om att att nattvandrarnas inverkan minska skadegörelsen.

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

§ 107 Rapport angående tillbud och risker
och personalläget
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Information angående tillbud och risker samt personalläget läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om det aktuella personalläget inom Kultur- och
fritidssektorn.
Freddy Friberg informerar om att Företagshälsovården, personalkontoret och en
arbetsmiljökonsult arbetar med personal och arbetsförhållanden. Johan Enbom är
tillförordnad chef för fritidsenheten samtidigt med sitt ordinarie chefsuppdrag för Höörs
Bad och Sportcentrum.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar den inhyra konsulthjälpen.

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

§ 108 Anmälan av delegeringsbeslut april
2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga information om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur -och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidschef, KFN 2017/12.
Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare,
KFN 2017/13.
Redovisning av delegeringsbeslut från Administratör Kultur- och fritidssektorn och
Organisation samt hantering av nycklar, KFN 2017/14. Inget anmält.
Redovisning av delegeringsbeslut från Chef för fritidsenheten, KFN 2017/15. Inget
anmält.
Redovisning av delegeringsbeslut från Chef Höörs Bad och Sportcenter, KFN 2017/16.
Inget anmält.
Redovisning av delegeringsbeslut från Bibliotekschef, KFN 2017/17. Inget anmält.
Redovisning av delegeringsbeslut från Rektor för Musikskolan, KFN 2017/18. Inget
anmält.
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.
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Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-05-09, § 102, Tillgänglighetsanpassning av
Hallaskog, Hallaröd, KFN 2016/126.
Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från Kultur- och
fritidsnämndens presidium.
Ordförande ställer proposition och finner bifall till föreliggande beslutsförslag.

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
14. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN
15. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN
16. Utbetalningslista nr 86.pdf
17. Utbetalningslista nr 85.pdf
18. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN
19. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN
20. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN
_____
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Dnr KFN 2017/44

§ 109

Anmälningar

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 2017-0930. 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.
Tillkommet efter kallelsens utskick:
Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ringsjöortens ryttarförening, KFN 2017/142.
Beslutsattestanter för verksamhetsåret 2017 inom kultur- och fritidssektorn, KFN
2016/174.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från Kultur- och
fritidsnämndens presidium.
Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden har några frågor på ärendet anmälningar.
Nämndens ledamöter nekar.
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan bifalla föreliggande beslutsförslag och
konstaterar att nämnden lagt anmälningarna med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §82).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §110).doc
Äskande till Kommunstyrelsen för anordnande av Skånes mittdagen.docx
Ansökan Kultur Skåne nätverk offentlig konst MR 17-04-21.docx
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5. Beslut GD 2017.70.pdf
_____
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Dnr KFN 2017/45

§ 110

Meddelanden

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 2017-0317. 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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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.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från Kultur- och
fritidsnämndens presidium.
Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden har några frågor på ärendet anmälningar.
Nämndens ledamöter nekar.
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan bifalla föreliggande beslutsförslag och
konstaterar att nämnden lagt meddelandena med godkännande till handlingarna.
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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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Dnr KFN 2017/6

§ 111 Postlista Kultur- och fritidsnämnden
mars 2017
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.
Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan besluta om §§ 111-112 som en samlad
punkt. Nämnden ställer sig positiva till förslaget.
Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till föreliggande beslutsförslag.

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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Dnr KFN 2017/6

§ 112 Postlista Kultur- och fritidsnämnden
april 2017
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

§ 113

Rapport från kontaktpolitiker

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utsedda kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna en rapport för utfört
kontaktpolitikeruppdrag under innevarande period.
Lena Frykman (M) informerar om:
Resande seminarium 2017-05-10. Seminariet var intressant och lyckat.
Den 2017-05-13 hade föreningen Kulturhuset Anders ett extra medlemsmöte med
anledning av revidering av föreningens stadgar.
Den 2017-05-31 höll Frosta Härads Hembygdsförening årsmöte och beslutande bland
annat att tilldela Bengt Nihlgård Kulturpriset för 2017.
Den 2017-05-20 hade föreningen Höörs mölla ett årsmöte. Den 2017-05-20 hölls det en
utställning gällande sykonst i villa Ekeliden. Den 21 maj 2017 var det invigning av
naturreservatet prästabonnaskogen i Tjörnarp.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/94

§ 114

Arvode för förtroendevalda

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Godkänna anmälda förrättningar och låta arvode utgå för deltagandet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, om Arvodesreglemente 2017-2018 KSF
2016/184.
Nämndens ledamöter ges möjlighet att anmäla vilka möten eller likande som ledamöterna
avser att delta i fram till augusti 2017 för nämndens godkännande. Anmälningarna
skickas in till nämndsekreteraren.
”Ersättningsberättigade förrättningar
§ 2.
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har
medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och
övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag
samt revisorernas sammanträden
b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts
d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller nämnd
e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör
kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i
sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska
återrapportera till nämnden genom minnesanteckningar.
Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.”

Följande förrättningar 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,
2017-05-23 Budgetmöte, 2017-05-18 Möte med Miljö- och byggnadsnämndens presidium.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Daniel Mac Cabe (C) kommer att delta på 2017-05-24 Styrgruppsmöte med
friidrottsmöte.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc
2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/63

§ 115

Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Uppdrar till tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn att upprätta en inventarieförteckning
över material som Kultur- och fritidssektorn äger.

Ärendebeskrivning
1. Helena Ohlson (SD) initierar ärendet: Upprättande av förteckning över det material som
Kultur- och fritidsnämnden äger för att underlätta utlåning. Sektorschef, Freddy Friberg,
klargör att skolorna redan är medveten om vilket material som tillhör Kultur- och
fritidssektorn eftersom mycket material samägs. Freddy Friberg poängterar att
upprättandet av en sådan förteckning inte kan ske omedelbart och Kultur- och
fritidsnämnden kan inte förvänta sig att ta del av en färdigställd förteckning förrän till
hösten 2017.
2. Lena Frykman (M) ställer frågor om Föreningen Bevara kvarnen samt
händelseutvecklingen i ärendet gällande skolmuseets upphörande. Kultur- och
fritidsstrateg, Hilda Knafve, klargör att ärendet gällande Skolmuseet är vilande men att
museet kommer att hållas öppet under kommunens nationaldagsfirandet den 2017-0606.

Överläggning
Ledamöterna konstaterar att en sådan förteckning är bra.
Förslaget har viss anknunytning till inrättande av fritidsbank. Fritidsbanken skulle kunna
kopplas till daglig verksamhet eller växthuset. Till exempel har Eslövs kommun inrättat
fritidsbank med mycket god respons.

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
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/25

§ 118 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23 anmäls.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordföranden frågar presidiet om ledamöterna har någonting att anmärka på gällande
protokollet daterat 2017-05-23 och konstaterar att ledamöterna nekar. Ordföranden finner
att protokollet daterat 2017-05-23 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-23.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid

Kultur - och fritidssektorns kontor, Föreningsgatan 11
Onsdagen den 31 maj 2017 kl. 13:30–15:10

Beslutande

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

Övriga

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

Utses att justera

Paragrafer 117 - 134

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

2017-05-31

Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats

Datum då anslaget tas ned

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift
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Innehållsförteckning
Ärende

Sida
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§ 117 Godkännande av föredragningslistan
samt extra tillkomna ärenden
Beslut
Presidiet beslutar
1. Dagens föredragningslista godkänns, och
2. Extra ärenden till dagens möte godkänns och kommer att behandlas under punkten
Övrigt eller under egen punkt.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Anmälda extra ärenden:
1. Freddy Friberg anmäler information om nattvandrarna. Behandlas under § 134.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det tillkommit ärende sedan kallelsen översändes till
ledamöterna.
Ordföranden frågar ledamöterna kan godkänna föredragningslistan med det tillkomna
ärendet gällande nattvandrarna.
Presidiets ledamöter ställer sig positiva till förslaget.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/25

§ 118 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-23 anmäls.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordföranden frågar presidiet om ledamöterna har någonting att anmärka på gällande
protokollet daterat 2017-05-23 och konstaterar att ledamöterna nekar. Ordföranden finner
att protokollet daterat 2017-05-23 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-23.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/36

§ 119

Ekonomisk uppföljning maj 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga ekonomisk uppföljning för maj 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, följer upp Kultur- och fritidsnämndens budget för
innevarande budgetperiod muntligen.
Freddy Friberg klargör att månadsuppföljningen inte är färdigställd eftersom månadsslutet
inträffar idag.
Freddy Friberg visar presidiets ledamöter ekonomisystemet, Agresso, avseende april
månad samt maj månad 2017. Månadernas utfall jämförs. Resultatet jämförs med
föregående års resultat för samma tidsperiod. Freddy Friberg informerar om att det innan
nämndens sammanträde 2017-06-20 kommer att hållas ett möte med ekonom, Maida
Becirovic.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition och finner att presidiet beslutat i enlighet med förliggande
beslutsförslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/181

§ 120

Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om Budget 2018 2019 -- 2022 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet för presidiets ledamöter.
Freddy Friberg förklarar att kommunens budgetläge är ansträngt. Kommunstyrelsens
arbetsutskott och Kommunstyrelsen har föreslagit besparingsåtgärder. Freddy Friberg
påtalar att det inte finns något politiskt ställningstagande till besparingsåtgärderna. Varje
sektor har fått i uppdrag att utarbeta en organisationsanalys.
Freddy Friberg informerar om att den är det inplanerat ett nytt budgetmöte med
storgruppen.
Ledamöterna ställer frågor kring när budgetbesparingarna ska presenteras.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordföranden ställer proposition och finner att presidiet bifallit föreliggande beslutsförslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/144

§ 121

Utbildning av politiker i Meetings +

Beslut
Presidiet beslutar
Nämndens sammanträde den 2017-06-20 startar kl.13:00.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren, Daniella Swenson, informerar om att utbildning gällande Meetings +
kommer att hållas innan sammanträdet 2017-06-20.
Utbildningen beräknas ta ca en timme i anspråk. Presidiet måste ta ställning till om
sammanträdet ska påbörjas en timme tidigare än vanligt eller i samma tid som vanligt
med hänsyn till utbildningen.
De förtroendevalada ombedes att vidta åtgärderna som återfinns i bifogat
beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
1. Meeting+ info till förtroendevalda.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/150

§ 122 Delegering av nämndens
beslutanderätt under sommaren 2017
Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att upprätta en delegeringslista
utifrån beviljad sommarsemester 2017, och
2. Delgeringslistan ska färdigställas så att nämnden kan behandla listan på sammanträdet
den 2017-06-20.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, och Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, ska ha
semester i sommar.
Under respektive semester utsedd tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn uppbära
behörighet och mandat att fatta beslut i deras ställe. Hilda Knafve klargör att det under
hela sommaren kommer vara bemannat på Kultur- och fritidssektorns kontor.
Beslutsmotivering
Delegeringslistan skall upprättas utifrån beviljade sommarsemester 2017 och tilldela
utsedd tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn behörighet och mandat att fatta beslut i
deras ställe.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/75

§ 123 Ansökan om stöd till parkourpark och
klättervägg inomhus
Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till Höörs klätterklubb och TiP att inkomma med uppgifter om
eventuella medfinansiärer till inrättandet av klätterväg samt parkourpark inomhus, och
2. Uppgifterna bör inkommit senast till nämndens sammanträde den 2017-09-18.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, följer upp ärendet.
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,
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 Kultur- och fritidssektorn inte kommer längre i sin
handläggning av ärendet med anledning av att sektorn inväntar svar föreningarna
gällande eventuella medfinansiärer till projektet.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar efter klargörande från sektorsledningen att Kultur- och
fritidsnämnden inte kan fortsätta att handlägga ärendet förrän föreningarna inkommit med
information.
Ordföranden frågar presidiets ledamöter om presidiet kan besluta att begära in uppgifter
om eventuell medfinansiering i projektet innan nämndens sammanträde i september.
Presidiet ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Tip Generation.pdf
2. Inomhusklättervägg i Höör.doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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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
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/142

§ 124 Ansökan om ekonomiskt bidrag Ringsjöortens ryttarförening
Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till Ringsjöortens ryttarförening att inkomma med en offert gällande installation
av gödselplatta, och
2. Uppdrar till Kultur- och fritidschef att utarbeta en ekonomisk sammanställning avseende
ekonomisk hjälp avseende gödselplattan.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Ringsjöortens ryttarförening ansöker i två skrivelser daterad 2017-05-10 och 2017-0529 om ekonomiskt bidrag.
Ekonomisk hjälp till en medarbetare: Föreningen är i behov av att anställa en ny
medarbetare på heltid. Föreningen har kontaktat Arbetsförmedlingen och det finns
lämpliga personer. Under det första året kommer medarbetaren att kosta föreningen 150
000 kronor, resterande bidrar Arbetsförmedlingen med. Föreningen ansöker om stöd med
150 000 kronor.
Vidare söker föreningen om ekonomisk hjälp till gjutning av gödselplatta. I dagsläget har
föreningen dispens för att lägga gödsel i containrar. Föreningen har dispens knappt ett år
till och dispensen kommer inte att förlängas. En gödselplatta anpassad för cirka 30 hästar
behöver gjutas till en kostnad på cirka 150 000 kronor. Föreningen har påbörjat arbetet
med att begära in offerter men saknar de ekonomiska förutsättningarna för att själva
kunna finansiera arbetet och ansöker därför om ekonomiskt bidrag om 150 000 kronor.
I skrivelse daterad 2017-05-29 ansöker föreningen även om bidrag med 74 000 kronor för
att bygga ett vindskydd som möjliggör lösdrift för ett antal hästar. Föreningen behöver
bereda plats för ytterligare hästar för att minska köerna på elever som önskar börja rida.
Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden inte kan bevilja ersättning för hela
den ansökta summan. Freddy Friberg anser att det är rimligt att Kultur- och
fritidsnämnden maximalt bevilja ersättning för 70 % av det ansökta beloppet. En
ekonomisk sammanställning behöver upprättas förklarar Freddy Friberg.

Överläggning
Presidiets ledamöter och tjänstemännen på Kultur- och fritidsnämnden diskuterar
ansökningarna.
Presidiet och tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att de ansökningar som
Ryttarföreningen lämnat in formligen går att få till ett billigare, självkostnadspris,
Justerande

Utdragsbestyrkande
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om föreningen är beredd att göra en del av arbetet själva.
Presidiets ledamöter är eniga om Kultur- och fritidsnämnden inte kan bevilja bidrag för att
anställa ytterligare en medarbetare eller för installation av vindskydd. Ansökningarna kan
inte beviljas med anledning av att Kultur- och fritidsnämnden inte bevilja bidrag för denna
typ av åtgärd.

Beslutsunderlag
1. Ekonomisk hjälp medarbetare.docx
2. Ekonomisk hjälp gödselplatta.docx
3. Ansökan till kommunen om ekonomisk hjälp för vindskydd 2017-05-29.pdf
4. Mått i stall och byggnader - Jordbruksverket.pdf
5. Vindskydd 47 kvm - Ydregrinden.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/137

§ 125

Plan delaktighet för alla

Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till Kultur- och fritidssektorn att fortsätta arbetet med planen, och
2. Ärendet behandlas på Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2017.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, tidigare
Handikapplanen, har utarbetats och justerats utifrån inkomna remissvar.
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har utarbetats
av verksamhetschef Annika Mellberg och socialt ansvarig socionom Ewa Näslund i
samarbete med tre representanter för Handikappförbunden, HSO.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att Plan för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning skulle remitteras till
samhällsbyggnadssektorn, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, HFAB och HSO Skåne för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden har
inte beretts tillfälle att lämna något remissvar.
Social sektor ska samordna kompletteringen efter återremissen.

Överläggning
Presidiet och Kultur- och fritidsnämndens presidium diskuterade Plan för delaktighet för
alla. Tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn konsterar att ärendet inte är tillräckligt
förberett för nämndens ställningstagande vid denna tidpunkt.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn önskar bereda
ärendet yterliggare innan ärendet överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för politiskt
ställningstagande.
Presidiet bifaller sektorsledningens beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §159).doc
2. Handikapplanen2009.pdf
3. Delaktighet-för-alla-2016-2018-2.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/156

§ 126 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 programmet för invigningen som äger rum den 2017-06-04.
Freddy Friberg klargör att inbjudan ska skickas till styrgruppen m.fl.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/48

§ 127

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 klargör att de ensamkommande flyktingbarnen befinner sig i en jobbig
situation då det förekommer uppskrivningar av ålder och utvisningsbeslut från
Migrationsverket.
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om att det är åtta personer som har
beviljats svenskt medborgarskap som kommer att delta på nationaldagsfirandet och
uppbära en utmärkelse.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar om de som beviljats permanent uppehållstillstånd har
integrerats i de verksamheter som Kultur- och fritidssektorn och dess nämnd
erbjuder. Freddy Friberg klargör att det är oklart om just denna kategori har integrerats i
verksamheterna.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/68

§ 128 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 inom Kultur- och
fritidssektorn.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/42

§ 129 Anmälan av delegeringsbeslut maj
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.

Överläggning
Freddy Friberg går igenom utbetalningslistorna och presidiet får möglighet att ställa
frågor.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg maj 2017.docx
Utbetalningslista nr 87.pdf
Utbetalningslista nr 88.pdf
Utbetalningslista nr 89 - Anläggningsbidrag, handikapporg.pdf
Utbetalningslista nr 90, utbildningsbidrag MIF.pdf
Utbetalningslista nr 91, utbildningsbidrag FoS.pdf
Utbetalningslista nr 92.pdf
Utbetalningslista nr 93.pdf

Justerande

Utdragsbestyrkande
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9. Redovisning av delegationsbeslut Maj 2017 Hilda Knafve.docx
10. Utbetalningslista nr 94.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/43

§ 130

Information

Beslut
Presidiet beslutar
1. Ärendet utgår, och
2. Ärendet behandlas på nytt på presidiets sammanträde den 2017-08-15.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte finns någon information.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/44

§ 131

Anmälningar

Beslut
Presidiet beslutar
1. Ärendet utgår, och
2. Ärendet behandlas på nytt på presidiets sammanträde den 2017-08-15.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/45

§ 132

Meddelanden

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 61, beslut om entledigande av Carina Berg och
Josef Nanasi från sina uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden. KFN 2017/139
2. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 62, fyllnadsval till Kultur- och fritidsnämnden, Maria
Oscarsson (V) utses till ersättare efter Eva Vesterberg (V) och Robert Nilsson (SD) utses
till ledamot efter Carina Berg (SD). KFN 2017/140
3. Mötesanteckningar 2017-04-13, Rutiner Höörs Bad och Sportcentrum - H 65. KFN
2017/52
4. Polismyndigheten, anmälan om stöld och klotter på Jeppavallen 2017-04-29. KFN
2017/81
5. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 56, beslut ang motion; Externa investeringar på
lokaler, Nya moderaterna. KFN 2017/168
6. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 57, beslut ang motion avseende överenskommelse
mellan asylsökande och boende. KFN 2016/163
7. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 59, beslut ang ekonomisk månadsuppföljning
februari 2017. KFN 2017/36
8. Driftavtal relaterat till ”Entreprenadkontrakt badvattenrening Höörs badhus”. KFN
2017/110
9. Kulturrådet - sammanfattning av fördelning Skapande skola för läsåret 2017/18. KFN
2017/136
10. Bästa Biennalen - beslut konstnärsarvode 2017. KFN 2017/79
11. Inbjudan till utbildningar i ärende- och dokumenthaneringssystemet w3d3. KFN
2017/143
12. Tjänsteskrivelse från Hilda Knafve - äskande till kommunstyrelsen om ett årligt anslag
på 30 000 kronor för genomförande av Skånes Mittdagen. KFN 2017/130
13. Neuroförbundet Lundabygden - tack för bidrag. KFN 2017/134
14. Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl - ny förskola vid Sätoftaskolan. Underrättelse om
granskning. KFN 2017/71
15. Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern. Underrättelse om samråd.
KFN 2017/147
Justerande

Utdragsbestyrkande
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16. Polismyndigheten - stöld genom inbrott i kiosk, Jeppavallen. KFN 2017/81
17. Skrivelse Kulturella och kreativa näringar i MittSkåne. KFN 2017/148
18. Upphandling av biblioteksmedia, beslut om antagande av leverantör. KFN 2017/149
Inkommit efter kallelsens utskick:
19. Protokoll, inspektion av botten vid badbryggorna vid Frostavallen och Tjörnarps
badplats. KFN 2017/153
20. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 117, Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017 -2025. KFN 2017/154
21. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 112 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll
i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

Överläggning
Freddy Friberg och Hilda Knafve går igenom inkomna meddelanden för presidiets
ledamöter.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/6

§ 133 Postlista Kultur- och fritidsnämnden
maj 2017
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga postlistan avseende perioden 2017-05-01--2017-05-31 med godkännande till
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Postlista 2017-05-01--2017-05-31.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/63

§ 134

Övriga frågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen under punkten övrigt med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om nattvandrarna och deras arbete. Höörs kommun har haft
problem med skadegörelse och åtgärder kommer vidtagas för att motverka fortsatt
förstörelse. Freddy Friberg klargör att när åtgärderna är vidtagna kommer kommenen
hålla en presskonferens med syfte att underrätta allmänheten om de
vidtagna åtgärderna.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/36

§ 119

Ekonomisk uppföljning maj 2017

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga ekonomisk uppföljning för maj 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, följer upp Kultur- och fritidsnämndens budget för
innevarande budgetperiod muntligen.
Freddy Friberg klargör att månadsuppföljningen inte är färdigställd eftersom månadsslutet
inträffar idag.
Freddy Friberg visar presidiets ledamöter ekonomisystemet, Agresso, avseende april
månad samt maj månad 2017. Månadernas utfall jämförs. Resultatet jämförs med
föregående års resultat för samma tidsperiod. Freddy Friberg informerar om att det innan
nämndens sammanträde 2017-06-20 kommer att hållas ett möte med ekonom, Maida
Becirovic.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition och finner att presidiet beslutat i enlighet med förliggande
beslutsförslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Månadsuppföljning maj 2017
Verks amhet

Utfall
ack apr

Period- Budget
avvikels e 20 1 7

Prognos Avvikels e
20 1 7
20 1 7

Nämnd och
styrelseverksamhet

-0,2

0,1

-0,7

-0,7

0,0

Allmän fritidsverksamhet

-2,6

-0,7

-4,6

-4,8

-0,2

-0,9

-0,2

-1,6

-1,4

0,2

-2,5
-2,0

0,2
-0,1

-6,5
-4,7

-6,5
-4,8

0,0
-0,1

Idrotts- och fritidsanläggningar

-4,2

0,2

-10,7

-10,8

-0,2

Fritidsgårdar
Bad- och sportcentrum

-2,4
-4,8

0,1
-0,7

-6,1
-9,7

-6,2
-10,8

-0,1
-1,2

-19,5

-1,0

-44,4

-46,0

-1 ,6

Allmän kulturverksamhet,
övrigt
Bibliotek
Musikskola/Kulturskola

Summa ( Mnkr)

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos
Kultur och fritidnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på –1,6 mnkr.
Nämnds-och styrelseverksamheten inom Kultur och fritidsnämnden beräknas hålla budget
Allmänna fritidsverksamheten har haft personalutgifter som i nuläget kommer generera ett
underskott med -0,2 mnkr. För att den löpande verksamheten ska fungera är det inte möjligt att
spara bort hela underskottet.
Inom Allmän kulturverksamhet- verksamheten 3150 -Stöd till kulturföreningar; där har alla bidrag
betalats ut och prognosen visar på ett resultat för verksamheten med +0,2 mnkr.
Musikskolans verksamhet har under vårterminen haft minskade intäkter p g a färre antal elever. En
del av den prognostiserade avvikelsen hör till flyttkostnader. Sammanlagt har musikskolan en
prognos på -0,1 mnkr.
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Idrotts- och fritidsanläggningar visar på en prognos med -0,2 mnkr pga ökade kostnader där en del
av underskottet är inköp som skulle ha belastat 2016 års budget men pga sen leverans kunde inte
bokning ske på föreg år. Övriga kostnader beräknas bestå.
På bad och sportcentrums verksamhet sker en del stora förändringar under året som kommer att
påverka verksamheten. Intäkterna för Actic och kiosken är budgeterat oförändrat sedan tidigare år.
Detta för att kunna redovisa en budget i balans. I budgetarbetet minskades budgetramen för bad
och sportcentrum med -0,45 mnkr vilket skulle vara en besparing av kommande filterbyte. Denna
besparing kommer inte att kunna visa sig fullt ut i årets utfall, men kommer att generera lägre
verksamhetskostnader för badet framöver när filterbytet är gjort. I samband med filterbytet
kommer badet att hålla stängt under fyra månader vilket leder till minskade intäkter. I det
prognostiserade underskottet är det även medräknat att vissa kostnader såsom vatten och
uppvärmning kommer att minska under stängningsperioden. Översyn av organisation pga ökad
verksamhet med bl.a. skolans krav och simskolan, samt en efterfrågan av ett vaktmästeri kan
betyda ökade kostnader.
På Älvkullen och Ringsjskolans fritidsgård har extra insatser fått göras som kommer generera större
personalkostnader.
Kostnader som fortfarande är osäkra är kostnaderna från det nybildade IT-bolaget. Reserv till
bokförd budget är medel på balanskontot: bl.a. intäkter för UKM, MUCF och schablonintäkter från
Migrationsverket.
.

Eventuella åtgärder för budget i balans
Fortsatt återhållsamhet med verksamhetsmedel
2017-06-12
Freddy Friberg
Kultur- och fritidschef
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Dnr KFN 2016/181

§ 120

Budget 2018 VEP 2019 -- 2022

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen om Budget 2018 2019 -- 2022 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet för presidiets ledamöter.
Freddy Friberg förklarar att kommunens budgetläge är ansträngt. Kommunstyrelsens
arbetsutskott och Kommunstyrelsen har föreslagit besparingsåtgärder. Freddy Friberg
påtalar att det inte finns något politiskt ställningstagande till besparingsåtgärderna. Varje
sektor har fått i uppdrag att utarbeta en organisationsanalys.
Freddy Friberg informerar om att den är det inplanerat ett nytt budgetmöte med
storgruppen.
Ledamöterna ställer frågor kring när budgetbesparingarna ska presenteras.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordföranden ställer proposition och finner att presidiet bifallit föreliggande beslutsförslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/56

§ 96 Informationspunkt gällande Musikskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Framställer till Höörs Fastighets AB att dörrarna ska ersättas meddörrar som är förenliga
med byggandes ursprungliga karaktär.

Ärendebeskrivning
Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, och rektor för Musikskolan, Annika Eriksson,
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.
Lars Frostemark informerar om projektet med renoveringen av Musikskolan. Lars
Frostemark klargör att projektet har kostat mer än beräknat vad kommunen ursprungligen
budgeterat men har hållit sig inom den förstärkta budgetram som tilldelats. Projektet har
utmynnat i att lokalerna numera är ändamålsenliga för undervisning. Lars Frostemark
konstaterar att renoveringen nästan är slutförd men att de dörrar som installerats inte är
till belåtenhet med hänsyn till färg- och materialval. Lars Frostemark klargör att inom kort
kommer det att hållas ett nytt möte gällande dörrarna.
Sektorschef, Freddy Friberg, klargör att Höörs fastighets AB, HFAB, var inbjudna till
dagens sammanträde men hade förhinder och kommer att närvara vid nämndens
sammanträde den 2017-06-20. Freddy Friberg visar bilder på dörrarna som installerats.
Annika Eriksson betonar att hon är tveksam till kvaliteten på de dörrar som
installerats. Dörrarna som har installerats är pulver-lackerade och redan efter kort tids
användning finns synliga sprickor. Annika Eriksson informerar om att 13 stycken dörrar
installerats.

Överläggning
Lena Frykman (M) poängeterar vikten av att Kultur- miljöprogrammet efterlevs. Vid
renoveringar är det av vikt att bevara fastighetens karaktär.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ringsjöortens lantliga RF
Box 187
243 23 HÖÖR

Ekonomisk hjälp
2017-05-10

Ansökan om för ekonomisk hjälp till en medarbetare
Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening (RRF) är den enda ridskola i Höör som är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet (SvRF), vilket borgar för kvalitativ ridning och hästsamvaro. RRF startade 1928 och
har sedan dess utgjort en bra samlingsplats för barn, ungdomar och vuxna som har haft hästen som
sitt intresse. Vi har idag ca 180 medlemmar och är ständigt växande. Vi fyller en viktig samhällsfunktion för våra barn och ungdomar som får en samlingsplats och en möjlighet att utveckla sitt
intresse. Samtidigt erbjuder vi en naturlig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, vilket idag är
mycket viktigt då många barn och ungdomar saknar bra kontakter i vuxenvärlden och många mår allt
sämre psykiskt. Vår vision är att inte behöva låta ungdomar köa för att få en plats hos oss. Vi vill även
i framtiden kunna erbjuda alla som vill möjlighet att få börja rida. Ridsporten är en underbar sport
där vi alla deltar på lika villkor. Hästen har även en terapeutiskt läkande effekt på människor med
såväl psykiska som fysiska funktionsnedsättningar.
När vår nuvarande ridskolechef tog över var ridskolan körd i botten. På bara några år har hon drivit
fram verksamheten till en väl fungerande ridskola, även om vi drabbades av ett stort ekonomiskt
bakslag när kvarkan slog till på ridskolan i fjol. Trots detta kan vi redovisa ett positivt resultat, men vi
saknar ekonomiskt utrymme att anställa ytterligare medarbetare, vilket vi är tvungna till om vi ska
klara av att sköta våra hästar och vår anläggning på ett korrekt och lagenligt sätt. Vår ridskolechef har
under en längre tid tvingats jobba långt mer än avsett och måste idag få avlastning för att kunna
fortsätta.
Nu ber vi kommunen om ekonomisk hjälp för att kunna anställa en ny medarbetare på heltid.
Arbetsförmedlingen (AF) har några kandidater som skulle kunna vara lämpliga att jobba hos oss och
som behöver komma ut i arbetslivet. Under första året kommer denna medarbetare att kosta oss
150 000 kronor, resterande bidrar AF med. Vår förhoppning är att vi så småningom ska ha egna
medel för anställningen, men i dagsläget saknas alltså dessa resurser.
För att vi ska kunna fortsätta att erbjuda en bra ridskola där vi tar emot över 100 elever i veckan
behövs ert stöd med 150 000 kronor. Vi hoppas att ni hörsammar vårt önskemål!
För vidare diskussion är ni välkomna att kontakta Monica Däumichen (styrelseledamot) på
0709-519 335 monni@dojjans.se, eller Ulrika Strehlenert (sekreterare) på ulrika47@gmail.com.

Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening
Postadress:
Box 187
243 23 Höör

Besöksadress:
Fädriftsvägen 218, Säbytorp
243 94 Höör
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Ringsjöortens lantliga RF
Box 187
243 23 HÖÖR

Ekonomisk hjälp
2017-05-10

Ansökan om för ekonomisk hjälp till gjutning av gödselplatta
Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening (RRF) är den enda ridskola i Höör som är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet (SvRF), vilket borgar för kvalitativ ridning och hästsamvaro. RRF startade 1928 och
har sedan dess utgjort en bra samlingsplats för barn, ungdomar och vuxna som har haft hästen som
sitt intresse. Vi har idag ca 180 medlemmar och är ständigt växande. Vi fyller en viktig samhällsfunktion för våra barn och ungdomar som får en samlingsplats och en möjlighet att utveckla sitt
intresse. Samtidigt erbjuder vi en naturlig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, vilket idag är
mycket viktigt då många barn och ungdomar saknar bra kontakter i vuxenvärlden och många mår allt
sämre psykiskt. Höörs kommun har varit bra på att hjälpa olika idrottsrörelser med ekonomiskt stöd,
såsom Jeppavallen (fotboll), skateparken, parkourparken, simhallen osv. Nu är det ridsportens tur!
Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott (7-25 år) och den sjätte största sporten i Sverige
totalt, sett till antal aktiva i idrott och nu behöver vi hjälp!
För att vi ska kunna fortsätta att verka som en bra ridskola behöver vi ekonomisk hjälp för att gjuta
en gödselplatta, så att vi kan låta gödseln lagras i minst 8 månader. Vi har i dagsläget dispens från
kommunen, för att lägga gödseln i containrar, som sedan töms av en lantbrukare som använder
gödseln till sina åkrar. Dock har vi bara dispens i knappt ett år till, och kommunen har meddelat att
detta inte kommer att förlängas. Vi behöver snarast påbörja gjutning av en gödselplatta anpassad för
ca 30 hästar, till en kostnad på 150 000 kronor. Vi har påbörjat arbetet med att begära in offerter
men saknar de ekonomiska förutsättningarna för att själva kunna finansiera arbetet och vi därför
kommunen om hjälp.
Våra beräkningar gäller gjutning av en gödselplatta som är 4,4 m2/häst x 30 hästar = 132 m2 med
1,5 meter höga kanter.
Arbetskostnad...............60 000 kronor
Materialkostnad............90 000 kronor
Vår beräkning är att hela plattan kommer att kosta 150 000 kronor, alltså ett kvadratmeterpris på
ca 1 140 kr/m2. Detta torde vara en rimlig kostnad då arbetet kräver schaktarbete, armeringsjärn,
gjutning och kantblock.
För vidare diskussion vänligen kontakta oss.
Monica Däumichen, 0709-51 93 35, monni@dojjans.se
Sandra Wybrands wybrands91@gmail.com
Hampus Jönsson hampus@hurtighast.se

Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening
Postadress:
Box 187
243 23 Höör

Besöksadress:
Fädriftsvägen 218, Säbytorp
243 94 Höör

Page 106 of 162

Mejl: info@ringsjoorten.com
Webb: www.ringsjoorten.com
Organisationsnummer: 842000-4379
Swish: 123-299 21 62
Bankgiro: 696-3482

Ringsjöortens Lantliga RF
Box 187
243 23 HÖÖR

Ekonomisk hjälp

2017-05-29

Ansökan om för ekonomisk hjälp till Vindskydd
Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening (RRF) är den enda ridskola i Höör som är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet (SvRF), vilket borgar för kvalitativ ridning och hästsamvaro. RRF startade 1928 och
har sedan dess utgjort en bra samlingsplats för barn, ungdomar och vuxna som har haft hästen som
sitt intresse. Vi har idag ca 180 medlemmar och är ständigt växande. Vi fyller en viktig samhällsfunktionför våra barn och ungdomar som får en samlingsplats och en möjlighet att utveckla sitt
intresse. Samtidigt erbjuder vi en naturlig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, vilket idag är
mycket viktigt då många barn och ungdomar saknar bra kontakter i vuxenvärlden och många mår allt
sämre psykiskt. Höörs kommun har varit bra på att hjälpa olika idrottsrörelser med ekonomiskt stöd,
såsom Jeppavallen (fotboll), skateparken, simhallen osv. Nu är det ridsportens tur! Ridsporten är
Sveriges näst största ungdomsidrott (7-25 år) och den sjätte största sporten i Sverige totalt, sett till
antal aktiva i idrott och nu behöver vi hjälp!
Vindskydd
För att bereda plats för ytterligare hästar önskar vi bygga ett vindskydd som möjliggör lösdrift för ett
antal hästar. Hästarna mår bra av att leva utomhus men det krävs ett godkänt vindskydd. Vi önskar
bygga ett sådant under sensommaren, så att vi kan ha fler hästar i ridskoleverksamheten. Detta för
att minska köerna på elever som önskar börja rida. Ridskoleeleverna får då också möjlighet att låna
en häst eller ponny att tävla med, om de så önskar. Detta är förstås under förutsättning att vi kan ha
så många hästaratt det är förenligt med god hästhållning.
För att kunna bistå eleverna med detta önskar vi bygga ett vindskydd för 5 hästar. Då varje häst enligt
Jordbruksverkets föreskrifter ska ha ett utrymme på 8 m2 innebär det att det krävs ett vindskydd om
totalt 40 m2 (8 m2 x 5 hästar), då vi även ska kunna utfodra i skyddet.
Vi saknar idag de ekonomiska förutsättningarna för att kunna genomföra denna satsningoch önskar
därför stöttning från kommunen. Det är viktigt för oss att kunna ha en god hästhållning och att
samtidigt kunna verka som en god ridskola. I dagsläget har vår ridskola ett stall med spiltor, vilket
även det behöver byggas om. För att detta överhuvudtaget ska kunna vara möjligtbehöver vi avlasta
stallet och hästarna, och det skulle vi kunna uppnå med ett vindskydd och lösdrift.

Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening
Postadress:
Box 187
243 23 Höör

Besöksadress:
Fädriftsvägen 218, Säbytorp
243 94 Höör

2017-05-29

Mejl:info@ringsjoorten.com
Webb: www.ringsjoorten.com
Organisationsnummer: 842000-4379
Swish: 123-2992162
Bankgiro: 696-3482
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Specifikationer
Planerad byggstart och tid för genomförande
2017-08-20 –2017-10-31
Ideellt arbete ................................ 80 timmar
Pris material............................ 64 000 kronor
Grävmaskin ............................... 5 000 kronor
Gjutning .................................... 5 000 kronor
________________________________________
Totalt ................................... 74 000 kronor
Vi bifogar Jordbruksverkets rekommenderade mått, samt en bild och prisidé ifrån Ydre-grinden
Kontakta oss gärna för vidare diskussion.
Monica Däumichen

monni@dojjans.se

Sandra Wybrands

wybrands91@gmail.com

Hampus Jönsson

hampus@hurtighast.se

0709-51 9335

Med vänliga hälsningar,
Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening

2017-05-29
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Mått i stall och byggnader  Jordbruksverket

Du är här: Startsida

Djur

Olika slags djur

Hästar

Mått i stall och byggnader

Den här sidan är utskriven från Jordbruksverkets webbplats. Texten uppdaterades senast 20170130.
Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mått i stall och byggnader för hästar
Här nedan kan du se vilka mått som gäller för inredningen i stallet. Dessa mått är minsta mått för
normal inredning.

Mått för boxar
När det gäller box och ligghallsmått är det ofta bättre att ha större mått än de mått som vi anger här
nedan.
Mått box för individuell uppstallning
Hästens mankhöjd (m)
<0,85

Boxens area (m²)*

Bredd (m)

3

1,5

0,861,07

4

1,6

1,081,30

5

1,9

1,311,40

6

2,1

1,411,48

7

2,2

1,491,60

8

2,35

1,611,70

9

2,5

>1,71

10

2,7

*Vid korttidsuppställning får arean minskas till 85 % av angivna mått.
Mått för fölningsbox och box för uppstallning av sto med föl
Mankhöjd (m)
Area (m²)
<0,85
3,5

Bredd (m)
1,6

0,861,07

4,5

1,9

1,081,30

6,5

2,3

1,311,40

7,5

2,5

1,411,48

8,5

2,6

1,491,60

10

2,8

1,611,70

11

3

>1,71

13

3,2

Sto med föl får hållas tillsammans i fölningsboxen eller boxen för uppstallning av sto med föl fram till
och med fölets sjätte månad. Därefter ska de hållas i utrymme motsvarande gruppbox.

Utrymme per häst vid grupphållning
Utrymme per häst i gruppbox
Hållningsform
Vuxna hästar:

Boxstorlek
100 % av arean för vuxen häst i enhästbox
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Mått i stall och byggnader  Jordbruksverket

Hållningsform

Boxstorlek

Sto med föl:

100 % av arean för fölningsbox

Unghästar 1224 mån:

75 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Unghästar 512 mån:

50 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Utrymme per häst i ligghall utan utfodring i hallen
Hållningsform
Liggarea
Vuxna hästar:
80 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Sto med föl:

80 % av fölningsboxen

Unghästar 1224 mån:

60 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Unghästar 512 mån:

40 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Om du har ligghall med utfodring
Har du ligghall med utfodringsanordning så ska inte den ytan som utfodringsanordningen upptar räknas
in i liggarean. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan när du räknar ut arean. Liggarean i en sådan
typ av ligghall beräknar du utifrån tabellen som anger utrymme i ligghall utan utfodring. Utfodrar du
istället dina hästar lösa inne i ligghallen gäller samma utrymmeskrav som för gruppbox.

Mått för spiltor
Spiltmåtten är optimala mått som inte får underskridas eller markant överskridas. Observera att i
nybyggda stallutrymmen får man inte bygga spiltor för uppstallning.
Mått för uppstallningsspiltor
Hästens mankhöjd
Spiltans längd
(m)
(m)

Spiltans bredd
(m)

Skiljeväggens
höjd exkl.
galler (m)

<0,85

1,5

1

0,8

0,861,07

1,8

1,15

0,95

1,081,30

2,15

1,4

1,15

1,311,40

2,35

1,5

1,25

1,411,48

2,45

1,6

1,3

1,491,60

2,65

1,75

1,4

1,611,70

2,85

1,85

1,5

>1,71

3

2

1,6

Mått för ätspiltor
Hästens mankhöjd (m)

Spiltans längd (m)

Spiltans bredd (m)

1,4

0,5

0,861,07

1,75

0,5

1,081,30

2,1

0,55

1,311,40

2,3

0,6

1,411,48

2,4

0,65

1,491,60

2,6

0,7

1,611,70

2,75

0,75

>1,71

2,9

0,8

Så räknar du ut lägsta tillåtna takhöjd för din häst
Hur hög takhöjd du behöver ha i ditt stall eller ligghall beror på hur hög din häst är. Du räknar ut
takhöjden genom att multiplicera mankhöjden med 1,5. Höjden får inte vara lägre än 220 centimeter.
Eftersom takhöjden mäts från den nivå hästen står är det viktigt att du tar hänsyn till ströbäddens höjd
när du planerar ditt stall.
Exempel på beräkning av takhöjd i ett stall
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Mankhöjd

Lägsta tillåtna takhöjd

150 cm x 1,5

225 cm

160 cm x 1,5

240 cm

170 cm x 1,5

255 cm

Mått för dörrar
Dörröppningar där hästar passerar ska vara utformade så att de kan passera på ett lugnt och säkert
sätt. Som ett allmänt råd anges att boxdörrar och stalldörrar bör vara 1,2 x 2,2 meter.

Mått för stallgångar
Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta och i övrigt vara utformade så att hästarna kan
förflytta sig säkert på dem. I ett allmänt råd står det angivet att din stallgång bör ha de mått som står
nedan.
Mått för stallgångar
Typ av stallgång
mellan två spiltrader i ridskolestall

Bredd (m)
3,5

mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg

2,5

mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången

3,5

bakom hästar som hålls i spilta

3,0

Mer information
Broschyr om djurskydd för hästar
Broschyren Bra att veta om mindre häststallar
Utevistelse och betesgång för hästar

Bestämmelser
Föreskrifter om hästhållning
Motiv till föreskrifter om hästhållning
Djurskyddsförordningen
Djurskyddslagen
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Vindskydd 47 kvm  Ydregrinden

 KUNDTJÄNST: 0381-502 50 | JOURTELEFON: 0705-43 94 99

HEM

NÖT

HÄST

TJÄNSTER

NYHETER

OM OSS

KONTAKT

Du är här: Hem / Häst / Uteboxar & lösdrift / Ydre Vindskydd / Vindskydd 47 kvm
Tillbaka

VINDSKYDD 47 KVM

HÄST

STALLINRED

UTEBOXAR &

Art. nr: 602157

 Ydre Vind

Vindskydd 47 kvm

64.625,00 Kr (inkl. moms)
Antal:

Ydre Lösdri

Ydre Utebo
1

Ydre Utebo
KÖP

STALLBYGGN

STAKET OCH
HINDER

STALLTILLBE

BESKRIVNING
Vindskydd 47 kvm 15300 x 3100 mm, höjd underkant takplåt bakvägg ca 2750mm, framvägg ca
3150mm.
Väggar av granplank 42mm, obehandlat, hyvlat och spontat. Takplåt med kondens lt. Hörnstolpar
50x50x3, varmgalvaniserade pro ler och stolpar. Ventilationsöppning med vindnät på bakväggar.

KÖPINFORM

UTFÖRSÄLJN

Vindskyddet monteras på plintar, marksyll eller betongplatta (ingår ej).
Tillval kan göras mot plastplank istället för granplank - kontakta oss.

KONTAKTA VÅR SÄLJSUPPORT
- VÅRT SÄLJTEAM SVARAR PÅ FRÅGOR OCH HJÄLPER DIG ATT BESTÄLLA RÄTT.

Vi är måna om att det ska bli rätt när du beställer från oss på Ydre-Grinden. Därför är du mer än välkommen att konta
du har frågor eller funderingar. Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter och vi kan därför ge dig m
http://www.ydregrinden.se/vindskyddhaest/vindskydd47kvm.html
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/142

§ 124 Ansökan om ekonomiskt bidrag Ringsjöortens ryttarförening
Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till Ringsjöortens ryttarförening att inkomma med en offert gällande installation
av gödselplatta, och
2. Uppdrar till Kultur- och fritidschef att utarbeta en ekonomisk sammanställning avseende
ekonomisk hjälp avseende gödselplattan.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Ringsjöortens ryttarförening ansöker i två skrivelser daterad 2017-05-10 och 2017-0529 om ekonomiskt bidrag.
Ekonomisk hjälp till en medarbetare: Föreningen är i behov av att anställa en ny
medarbetare på heltid. Föreningen har kontaktat Arbetsförmedlingen och det finns
lämpliga personer. Under det första året kommer medarbetaren att kosta föreningen 150
000 kronor, resterande bidrar Arbetsförmedlingen med. Föreningen ansöker om stöd med
150 000 kronor.
Vidare söker föreningen om ekonomisk hjälp till gjutning av gödselplatta. I dagsläget har
föreningen dispens för att lägga gödsel i containrar. Föreningen har dispens knappt ett år
till och dispensen kommer inte att förlängas. En gödselplatta anpassad för cirka 30 hästar
behöver gjutas till en kostnad på cirka 150 000 kronor. Föreningen har påbörjat arbetet
med att begära in offerter men saknar de ekonomiska förutsättningarna för att själva
kunna finansiera arbetet och ansöker därför om ekonomiskt bidrag om 150 000 kronor.
I skrivelse daterad 2017-05-29 ansöker föreningen även om bidrag med 74 000 kronor för
att bygga ett vindskydd som möjliggör lösdrift för ett antal hästar. Föreningen behöver
bereda plats för ytterligare hästar för att minska köerna på elever som önskar börja rida.
Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidsnämnden inte kan bevilja ersättning för hela
den ansökta summan. Freddy Friberg anser att det är rimligt att Kultur- och
fritidsnämnden maximalt bevilja ersättning för 70 % av det ansökta beloppet. En
ekonomisk sammanställning behöver upprättas förklarar Freddy Friberg.

Överläggning
Presidiets ledamöter och tjänstemännen på Kultur- och fritidsnämnden diskuterar
ansökningarna.
Presidiet och tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att de ansökningar som
Ryttarföreningen lämnat in formligen går att få till ett billigare, självkostnadspris,
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

om föreningen är beredd att göra en del av arbetet själva.
Presidiets ledamöter är eniga om Kultur- och fritidsnämnden inte kan bevilja bidrag för att
anställa ytterligare en medarbetare eller för installation av vindskydd. Ansökningarna kan
inte beviljas med anledning av att Kultur- och fritidsnämnden inte bevilja bidrag för denna
typ av åtgärd.

Beslutsunderlag
1. Ekonomisk hjälp medarbetare.docx<!-- 8. File -->
2. Ekonomisk hjälp gödselplatta.docx
3. Ansökan till kommunen om ekonomisk hjälp för vindskydd 2017-05-29.pdf
4. Mått i stall och byggnader - Jordbruksverket.pdf
5. Vindskydd 47 kvm - Ydregrinden.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/150

§ 122 Delegering av nämndens
beslutanderätt under sommaren 2017
Beslut
Presidiet beslutar
1. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att upprätta en delegeringslista
utifrån beviljad sommarsemester 2017, och
2. Delgeringslistan ska färdigställas så att nämnden kan behandla listan på sammanträdet
den 2017-06-20.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, och Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, ska ha
semester i sommar.
Under respektive semester utsedd tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn uppbära
behörighet och mandat att fatta beslut i deras ställe. Hilda Knafve klargör att det under
hela sommaren kommer vara bemannat på Kultur- och fritidssektorns kontor.
Beslutsmotivering
Delegeringslistan skall upprättas utifrån beviljade sommarsemester 2017 och tilldela
utsedd tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn behörighet och mandat att fatta beslut i
deras ställe.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ATTESTANTER, BLANKETT 5
Datum

Diarienummer

2016-10-14
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Attestanter kultur- och fritidsnämnden 2017
Härmed översänds förslag angående beslutsattestanter och deras ersättare under 2017 inom kulturoch fritidssektorn.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås även besluta om följande förtydligande:


Att sektorschef Freddy Friberg har generell beslutsattesträtt inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden, samt att Freddy Friberg utser beslutsattestanter och ersättare
fortlöpande inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden via delegering. Freddy
Friberg ska alltid retroaktivt meddela kultur- och fritidsnämndens AU om ovan delegeringar
samt att denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen.



Att ansvarig ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för hela kulturoch fritidsnämnden.

Ansvar

Beslutsattestant

Ersättare

500

Freddy Friberg

Hilda Knafve, Annika Eriksson

501

Elisabeth Hallberg

Freddy Friberg, Hilda Knafve

503

Annika Eriksson

Freddy Friberg, Hilda Knafve

504

Helen Hellström

Freddy Friberg, Hilda Knafve

505

Hilda Knafve

Freddy Friberg, Annika Eriksson

506

Johan Enbom

Freddy Friberg, Hilda Knafve

Freddy Friberg
Kultur- och fritidschef

Page 116 of 162

Sida

1 (2)

ATTESTANTER, BLANKETT 5
Datum

2016-10-14
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Beslutsattestant/Ersättare

Namnteckning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-06-13

KFN 2017/165

1 (2)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Begäran om ändrad användning av
investeringspengar
Förslag till beslut
Godkänna ändrad användning av investeringspengar avsedda till ny rastplats längs
Skåneleden till upprustning av befintliga friluftlivsanordningar.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har i 2017-års investeringsbudget 150 000 kr till anläggande
av en ny rastplats längs Skåneleden. Efter samråd med Skåneleden/Region Skåne var en
sådan tänkt att placeras i Hädensjö utanför Tjörnarp, som ligger strategiskt mellan
rastplatserna Maglebjär (Höör) och Lillsjödal (Hässleholm). 150 000 kr beräknas inte
räcka till en rastplats med vindskydd, slamtoalett, grillplats och sophantering.
Av befintliga friluftlivsanordningar, såsom rastplatser, i Höör börjar nu många bli gamla
och i dåligt skick. Fem grillar är exempelvis i akut behov av utbyte, pris per grill ca 10 000
kr. För att sätta upp information om regler och badvattenprover behövs anslagstavlor till
fyra badplatser, pris ca 5000 kr styck. Detta är även önskemål från markägare. När kulturoch fritidsnämnden uppförde nya slamtömningstoaletter i strövområden 2016 avvaktade
man med ny toalett på Tjörnarps badplats i väntan på ny badplats i Kyrkviken. Befintligt
utedass i Tjörnarp är gammalt och nu i mycket dåligt skick. Badplatsen i Kyrkviken är
kostnadsberäknad till en miljon kronor och verkar inte realiseras de närmaste åren. Ska
Tjörnarps badplats ha en toalettlösning behövs ett nytt utedass. Pga spårutbyggnaden
kan denna toalett inte slamtömmas utan tunnorna får hämtas med fyrhjuling.
Kultur- och fritidsnämndens friluftsanläggningar har dessutom utsatts för upprepad
skadegörelse i vår vilket har gjort att sektorn fått omprioritera i budget. Till exempel
eldades handikapptoaletten på Sjöhusens parkering upp. Investeringspengar avsedda för
nya slamtömningstoaletter (t ex i Tjörnarp och Hädensjö )fick här användas till självrisken,
ca 60 000 kr. Rastplatsen vid Pulkabackarna utsattes för sabotage med förstörd grill och
brandskadat vindskydd som följd. Dessa kostnader är dryga men understiger självrisken.
En rastplats i Hedensjö är på sikt önskvärd men med tanke på övriga behov inte
högprioriterad. Jag ber därför om att få använda de investeringspengar som var avsatta
till rastplats i Hedensjö till utgifter enligt ovan.

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

Page 119 of 162

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-06-13

KFN 2017/165
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Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Förslag till beslutsmotivering
Klicka här för att ange text.

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

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesdatum

Sida
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2015/368

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

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

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/141

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

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

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2015/156

§ 126 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 programmet för invigningen som äger rum den 2017-06-04.
Freddy Friberg klargör att inbjudan ska skickas till styrgruppen m.fl.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2015/68

§ 128 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 inom Kultur- och
fritidssektorn.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/48

§ 127

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 klargör att de ensamkommande flyktingbarnen befinner sig i en jobbig
situation då det förekommer uppskrivningar av ålder och utvisningsbeslut från
Migrationsverket.
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om att det är åtta personer som har
beviljats svenskt medborgarskap som kommer att delta på nationaldagsfirandet och
uppbära en utmärkelse.

Överläggning
Presidiets ledamöter diskuterar om de som beviljats permanent uppehållstillstånd har
integrerats i de verksamheter som Kultur- och fritidssektorn och dess nämnd
erbjuder. Freddy Friberg klargör att det är oklart om just denna kategori har integrerats i
verksamheterna.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/43

§ 130

Information

Beslut
Presidiet beslutar
1. Ärendet utgår, och
2. Ärendet behandlas på nytt på presidiets sammanträde den 2017-08-15.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Beslutsmotivering
Ärendet utgår med anledning av att det inte finns någon information.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

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.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

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
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente
2017-2018
Regler för arvode och andra ersättningar för förtroendevalda KSF
2016/184

Page 129 of 162

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.

Page 131 of 162

3

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

823 599

68 633

Vice ordförande

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

2 vice ordf

36 605

3 050

Socialnämndens
arbetsutskott

Ledamot

36 605

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

2 vice ordf

36 605

3 050

ledamot

36 605

3 050

Barn- och
utbildningsnämndens
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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

Ledamot

18 282

1 524

Höörs Fastighets AB

Ordförande

74 532

6 211

Överförmyndare

Ordinarie
Ersättare

**

**

Se särskilt avtal
8 225
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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 jouroch 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.

Page 136 of 162

8

Ersättning till funktionshindrade
§ 15.
Funktionshindrad förtroendevald har rätt till skälig ersättning för resor, ledsagare, hjälp med
inläsning samt övriga skäliga kostnader för att kunna delta i förrättning enligt § 2.
Ersättning enligt denna paragraf utgår med högst 1 200 kr per dag.
Ersättning enligt denna paragraf utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller
en betydande del av heltid.

4. Hur förtroendevald begär ersättning
Förlorad arbetsförtjänst
§ 16.
För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska den förtroendevalda vid uppdragets början
samt vid ändrad inkomst lämna blankett Intyg om förlorad arbetsförtjänst, som ska fyllas i av
arbetsgivaren eller vid enskild firma/HB/KB, näringsidkaren. I intyget anges vilket avdrag per timme
som kommer göras vid tjänstledighet på grund av förtroendeuppdraget.
Detta avdrag ska inte omfatta ersättning för förlorad semesterersättning eller pension. Ersättning
för förlorad semesterersättning eller pension redovisas i särskild ordning, se § 18.
Egen företagare ska varje år dessutom lämna NE-blankett och slutskattesedel från föregående års
deklaration.
Förlorad arbetsförtjänst ska därefter anmälas på särskild blankett vid varje sammanträde eller
förrättning, se blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om möjligt lämnas
den till nämndsekreteraren i samband med sammanträdet/förrättningen eller i nära anslutning
därtill.
Motsvarande tillämpas vid förlorad förmån från arbetslöshetsförsäkring och
försäkringskasseersättning. Utbetalaren ska då intyga förlorat belopp.

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

Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån
§ 18.
Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån görs på särskild blankett, se blankett
Intyg för förlorad semesterersättning och pension.

Kostnadsersättning
§ 19.
För att få kostnadsersättning ska den förtroendevalda redogöra för och styrka kostnaderna med
underlag såsom exempelvis kvitto eller faktura. Redogörelsen och underlaget ska om möjligt
lämnas in till nämndsekreteraren eller personalkontoret i samband med förrättningen då
kostnaderna uppstod eller i nära anslutning därtill.
Ersättning för resa till och från sammanträde begärs på mötesblanketten som tillhandahålls på
sammanträdet. Ersättning för resa till och från förrättning begärs på förrättningsblanketten.

Tidsredovisning och utbetalning
§ 20.
Förtroendevald lämnar löpande tidredovisning på för ändamålet fastställd blankett (mötesblankett
och förrättningsblankett). Redovisning lämnad senast den 20:e innevarande månad utbetalas den
25:e nästkommande månad. Blanketterna lämnas till nämndsekreteraren för respektive nämnd.
Tidredovisning av sammanträde eller förrättning ska göras senast sex månader efter
sammanträdet/förrättningen. Övriga kostnadsanspråk som exempelvis förlorad semesterersättning
och pensionsersättning samt eventuella korrigeringar redovisas senast 1 maj året efter inkomståret
då förrättningen/sammanträdet ägde rum.
Utbetalning av arvode och ersättning sker den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag
sker utbetalningen istället den 24:e. Om den 25:e infaller på en söndag sker utbetalningen istället
den 26:e.
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Arvodena utbetalas via Sparbanken Skåne. Uppgifter till utbetalning lämnas till banken via en
särskild blankett som tillhandahålls av personalrapportören. Det går även att lämna uppgifterna
med bank-id m.m. via bankens hemsida (www.swedbank.se/edokument).

5. Arbetsredskap m.m.
Läsplatta
§ 21.
Kallelser till fullmäktigesammanträden och nämndsammanträden sker elektroniskt. Samtliga
förtroendevalda i Höörs kommun får låna en läsplatta som tillhandahålls av Höörs kommun för
uppdraget.
Annan datorutrustning och tillbehör anses inte behövas i uppdraget.

E-post
§ 22.
Samtliga förtroendevalda i Höörs kommun tillhandahålls en hoor.se-adress som ska användas för all
e-postkommunikation mellan kommun och förtroendevald. Det åligger förtroendevald att
regelbundet läsa och svara på epost.

Telefon och internetuppkoppling
§ 23.
Förtroendevald som har jour inom socialnämnden har rätt till telefon från Höörs kommun. För
övriga ledamöter ingår ingen telefon i uppdraget.
Ersättning för telefonsamtal och internetuppkoppling kan inte begäras.

Beställning av varor och tjänster
§ 24.
Bokning av resor, färdbiljetter, hotell och övriga resekostnader som kan faktureras sker via
sektoradministratören i respektive sektor och belastas den nämnd som beslutat om deltagandet. I
övriga fall sker bokningen via kommunledningskansliet (KLK).
Samtliga resor, varu- och tjänsteinförskaffningar ska följa de riktlinjer kommunen antagit.
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6. Övriga bestämmelser
Avsägelse från uppdrag
§ 25.
Avsägelser från förtroendeuppdrag sker skriftligt till kommunfullmäktige.
Vid avsägelse är förtroendevald skyldig att återlämna de arbetsredskap som lånats för uppdraget.

Frånvaro från arvoderade uppdrag
Förhinder
§ 26.
Förtroendevald ordinarie ledamot kallar själv sin ersättare. Kan inte denne nås kontaktas
sektoradministratör eller kanslichef skriftligen.

Ledighet och permission från uppdrag
§ 27.
Förtroendevald med månadsarvode äger rätt till ledighet i den utsträckning kommunfullmäktige
beslutar utan att arvodet reduceras.
Vid sammanhängande frånvaro längre än en månad (inte under juni, juli och augusti) reduceras
grundarvodet proportionerligt mot frånvaron. Ersättare betraktas då som tjänstgörande och ersätts
upp till ordinaries grundarvodesnivå för berört uppdrag.
Ledighet ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
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Otillbörliga förmåner
§ 28.
Förtroendevald är en del av den offentliga makten i Höörs kommun och ska agera på ett sätt som
främjar det allmänna och inte utnyttja sin ställning för personlig vinning samt vara mycket restriktiv
med att ta emot förmåner.
Förtroendevald får inte för egen del eller någon annans räkning:
a) ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att utöva sitt uppdrag. Det
gäller även förmåner som lämnats, utlovas eller erbjudits innan uppdraget har påbörjats och
efter det att uppdraget har upphört.
b) ge, utlova, eller erbjuda en otillåten förmån.
Följande förmåner får förtroendevald aldrig, i sitt uppdrag, ta emot eller ge bort:
a) penninggåvor, presentkort, rabatter eller gåvor av realiserbart värde
b) bonuspoäng eller liknande förmån som uppkommer genom betalning av kommunens medel om
förmånen tillfaller förtroendevald personligen, t.ex. bonuspoäng på SJ-kort
c) rätt att använda fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
d) helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
e) erbjudande som ses som allmänt oetiskt.
Notera att förmåner kan vara gåvor, utnämningar eller tjänster. Otillbörliga förmåner omfattar även
förmåner som har lågt ekonomiskt värde.
För mer information se brottsbalken kap.10 och Höörs kommuns riktlinjer kring mutor, gåvor och
representation.

Information enligt personuppgiftslagen
§ 29.
Som förtroendevald i Höörs kommun registreras du i olika administrativa datasystem.
Uppgifter om namn, adress, personnummer, partitillhörighet samt politiska uppdrag finns med i
kommunens personaladministrativa system och i det förtroendemannaregister vi för. Uppgifterna
används bl a för administration av sammanträdesersättningar, utskick av kallelser m m. Du som har
nyckel eller s.k. tagg till kommunens lokaler finns med i vårt och/eller Höörs Fastighets AB:s
passagesystem.
Förtroendevaldas namn och partitillhörighet samt politiska uppdrag publiceras på kommunens
webbplats. Namn och partitillhörighet finns även med i protokoll som läggs ut på webbplatsen.
Uppgifterna lämnas också till Sveriges kommuner och Landsting för statistikändamål.
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Uppgifter som är allmänna och offentliga kan också komma att lämnas ut i enlighet med
tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar.
Upptäcker du att någon personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur dina
personuppgifter används kan du kontakta kommunkansliet telefon 0413-280 00.

Tolkning och tolkningsföreträde
§ 30.
Detta reglemente gäller före andra reglementen i Höörs kommun om motstridighet råder.
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs i enskilda fall av kanslichefen
tillsammans med personalchefen i Höörs kommun. Vid begäran av förtroendevald ska tolkningen
tas upp och beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
________________
Detta reglemente träder i kraft 2017-03-08
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-23

1 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/94

§ 114

Arvode för förtroendevalda

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Godkänna anmälda förrättningar och låta arvode utgå för deltagandet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, om Arvodesreglemente 2017-2018 KSF
2016/184.
Nämndens ledamöter ges möjlighet att anmäla vilka möten eller likande som ledamöterna
avser att delta i fram till augusti 2017 för nämndens godkännande. Anmälningarna
skickas in till nämndsekreteraren.
”Ersättningsberättigade förrättningar
§ 2.
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har
medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och
övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag
samt revisorernas sammanträden
b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts
d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller nämnd
e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör
kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i
sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska
återrapportera till nämnden genom minnesanteckningar.
Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.”

Följande förrättningar 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,
2017-05-23 Budgetmöte, 2017-05-18 Möte med Miljö- och byggnadsnämndens presidium.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-23

2 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Daniel Mac Cabe (C) kommer att delta på 2017-05-24 Styrgruppsmöte med
friidrottsmöte.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc
2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegeringsbeslut till Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/12
Månad: maj 2017
Delegat

Ärende

Dnr

Sektorschef Freddy Friberg

Utbetalningslista nr 87, utbildningsbidrag

KFN 2017/67

Sektorschef Freddy Friberg

Utbetalningslista nr 88, anläggningsbidrag,
pensionärsföreningar
Utbetalningslista nr 89, anläggningsbidrag,
handikappföreningar
Utbetalningslista nr 90, utbildningsbidrag,
Maglasäte IF
Utbetalningslista nr 91, utbildningsbidrag,
Friskis & Svettis
Utbetalningslista nr 92, grundbidrag
Frostabygdens Hörselfrämjande
Utbetalningslista nr 93, anläggningsbidrag,
ungdomsorgnisationer

KFN 2017/124

Sektorschef Freddy Friberg
Sektorschef Freddy Friberg
Sektorschef Freddy Friberg
Sektorschef Freddy Friberg
Sektorschef Freddy Friberg
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KFN 2017/124
KFN 2017/67
KFN 2017/67
KFN 2017/134
KFN 2017/116
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Redovisning av delegeringsbeslut till Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/13
Månad: Maj 2017
Delegat

Ärende

Dnr

Kultur- och
fritidsstrateg/Arbetsledare
Hilda Knafve

Utbetalningslista nr 94, Startbidrag Bevara
Kvarnen

KFN 2017/49
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-31

1 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/42

§ 129 Anmälan av delegeringsbeslut maj
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.

Överläggning
Freddy Friberg går igenom utbetalningslistorna och presidiet får möglighet att ställa
frågor.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg maj 2017.docx
Utbetalningslista nr 87.pdf
Utbetalningslista nr 88.pdf
Utbetalningslista nr 89 - Anläggningsbidrag, handikapporg.pdf
Utbetalningslista nr 90, utbildningsbidrag MIF.pdf
Utbetalningslista nr 91, utbildningsbidrag FoS.pdf
Utbetalningslista nr 92.pdf
Utbetalningslista nr 93.pdf

Justerande

Utdragsbestyrkande

Page 157 of 162

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-31

2 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

9. Redovisning av delegationsbeslut Maj 2017 Hilda Knafve.docx
10. Utbetalningslista nr 94.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-31

1 (2)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIUM

Dnr KFN 2017/45

§ 132

Meddelanden

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 61, beslut om entledigande av Carina Berg och
Josef Nanasi från sina uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden. KFN 2017/139
2. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 62, fyllnadsval till Kultur- och fritidsnämnden, Maria
Oscarsson (V) utses till ersättare efter Eva Vesterberg (V) och Robert Nilsson (SD) utses
till ledamot efter Carina Berg (SD). KFN 2017/140
3. Mötesanteckningar 2017-04-13, Rutiner Höörs Bad och Sportcentrum - H 65. KFN
2017/52
4. Polismyndigheten, anmälan om stöld och klotter på Jeppavallen 2017-04-29. KFN
2017/81
5. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 56, beslut ang motion; Externa investeringar på
lokaler, Nya moderaterna. KFN 2017/168
6. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 57, beslut ang motion avseende överenskommelse
mellan asylsökande och boende. KFN 2016/163
7. Kommunfullmäktige 2017-04-26, § 59, beslut ang ekonomisk månadsuppföljning
februari 2017. KFN 2017/36
8. Driftavtal relaterat till ”Entreprenadkontrakt badvattenrening Höörs badhus”. KFN
2017/110
9. Kulturrådet - sammanfattning av fördelning Skapande skola för läsåret 2017/18. KFN
2017/136
10. Bästa Biennalen - beslut konstnärsarvode 2017. KFN 2017/79
11. Inbjudan till utbildningar i ärende- och dokumenthaneringssystemet w3d3. KFN
2017/143
12. Tjänsteskrivelse från Hilda Knafve - äskande till kommunstyrelsen om ett årligt anslag
på 30 000 kronor för genomförande av Skånes Mittdagen. KFN 2017/130
13. Neuroförbundet Lundabygden - tack för bidrag. KFN 2017/134
14. Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl - ny förskola vid Sätoftaskolan. Underrättelse om
granskning. KFN 2017/71
15. Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern. Underrättelse om samråd.
KFN 2017/147
Justerande
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16. Polismyndigheten - stöld genom inbrott i kiosk, Jeppavallen. KFN 2017/81
17. Skrivelse Kulturella och kreativa näringar i MittSkåne. KFN 2017/148
18. Upphandling av biblioteksmedia, beslut om antagande av leverantör. KFN 2017/149
Inkommit efter kallelsens utskick:
19. Protokoll, inspektion av botten vid badbryggorna vid Frostavallen och Tjörnarps
badplats. KFN 2017/153
20. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 117, Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017 -2025. KFN 2017/154
21. Kommunstyrelsen 2017-05-15, § 112 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll
i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113

Överläggning
Freddy Friberg och Hilda Knafve går igenom inkomna meddelanden för presidiets
ledamöter.
_____
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Dnr KFN 2017/6

§ 133 Postlista Kultur- och fritidsnämnden
maj 2017
Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga postlistan avseende perioden 2017-05-01--2017-05-31 med godkännande till
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Postlista 2017-05-01--2017-05-31.doc
_____
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Dnr KFN 2017/63

§ 134

Övriga frågor

Beslut
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta
Lägga informationen under punkten övrigt med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om nattvandrarna och deras arbete. Höörs kommun har haft
problem med skadegörelse och åtgärder kommer vidtagas för att motverka fortsatt
förstörelse. Freddy Friberg klargör att när åtgärderna är vidtagna kommer kommenen
hålla en presskonferens med syfte att underrätta allmänheten om de
vidtagna åtgärderna.
_____
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