
HÖÖRS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-20 1 

 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid   Backasalen, Södergatan 28, Höör 

    Tisdagen den 21 januari 2015 kl 18.30-22.00 

 

Beslutande    Jill Andersson (S), Ordförande 

    Tom Ström (M), 1:e vice ordförande 

    Maria Oscarsson (V), 2:e vice ordförande 

    Amra Alajbegovic (MP) 

    Elin Hyltén- Cavallius (MP) 

    Jan Malmström (M) 

    Robin Nord (C) 

    Helena Ohlson (SD) 

    Anders Westergren (SD) 

 

Ersättare    Linda Andersson (S) 

    Annagreta Reinholdz (S) 

    Linda Lindhe (V) 

    Lena Frykman (M) 

    

 

Övriga närvarande  Freddy Friberg, Kultur- och fritidschef 

    Hilda Knafve, Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare 

 

 

Utses att justera  Jan Malmström (M) 

 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidskontoret torsdagen den 29 januari kl 13.00  

 

Sekreterare   Hilda Knafve   

 

________________________________________________________________________________

  

Ordförande    

 

________________________________________________________________________________

  

Justerande  
 

________________________________________________________________________________ 

    BEVIS/ANSLAG 

   Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ   Kultur- och fritidsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2015-01-20 

 

Datum för anslagets uppsättande   Datum för anslagets nedtagande  
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§ 1 Upprop 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutande leda-

möter är närvarande. 
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§ 2 Val av justerande samt dag och tid 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Jan Malmström (M) utses att tillsammans med ordföranden  justera dagens protokoll på kultur- och 

fritidskontoret torsdagen den 29 januari kl 13.00. 
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§ 3 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-12-15 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

Förslag till beslut 
Inga förändringar anses nödvändiga. Anmälda ärenden är upptagna i dagordningen för det här 

sammanträdet. 

 

Ärendebeskrivning 
Protokollet är justerat och anslaget på kommunens hemsida. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-15 
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§ 4 Höörs konståkningsklubb ang. behov av utökad istid 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

1. Höörs konståkningsklubb beviljas bidrag på 50 tkr 2015 för att förlänga sin issäsong.  

 

2. 2016 vill kultur- och fritidsnämnden ha en skriftlig redovisning från Höörs konståk-

ningsklubb, för hur klubben ska undvika att hamna i samma situation.  

 

Förslag till beslut 
Presidiet överlämnar ärendet utan förslag till beslut. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Höörs konståkningsklubb har behov att förlänga sin issäsong i Höörs ishall två-tre veckor till för att 

kunna avsluta med sin isshow utan att tävlingssäsongen förstörs. Ärendet har tidigare behandlats av 

Kultur- och fritidsnämnden § 92 2014-10-20. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Höörs konståkningsklubb om förlängd säsong i Höörs ishall till och med v 15. Hand-

lingar sid 1-10
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§ 5 Planerad tillgänglighetsanpassning av Frostavallens badplats samt toa-

letter längs Skåneleden 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
1. Kultur- och fritidsstrategen och Hörby och Höörs Tennisklubb får i uppdrag att arbeta 

fram ett underlag för ansökan om bidrag till Arvsfonden och andra lämpliga institut.  

 

2. Presidiet ska löpande hållas underrättat om arbetets fortskridande. 

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår, att kultur- och fritidsstrategen och Hörby och Höörs Tennisklubb får arbeta fram 

ett underlag för ansökan om bidrag till Arvsfonden och andra lämpliga institut. 

 

Ärendebeskrivning 
Hörby och Höörs Tennisklubb vill tillsammans med kultur och fritid göra en ansökan till bl.a. Arvs-

fonden, som innebär en tillgänglighetsanpassning av Frostavallens badplats och omklädningsrum 

samt anpassning av toaletter längs Skåneleden. 

 



HÖÖRS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-01-20 7 

 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§ 6. Skyltning av Skåneleden 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till kostnadskalkyl (44 tkr) och tidplan för skyltning 

av Skåneleden 2015.  

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår, att kultur- och fritidsstrategen arbetar vidare med ett förslag till underhåll och 

skyltning av Skåneleden samt kommer in med en kostnadskalkyl och tidplan för detsamma. 

 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritid har gjort en beställning av nya entréskyltar och kommungränsskyltar från Region 

Skåne. Skyltarna bekostas av regionen medan kommunen får svara för monteringsmaterial och upp-

sättning. Kommunen får också hjälp med handledare och en grupp ungdomar, som kan hjälpa till 

med uppsättning av skyltar och underhåll på Skåneleden våren 2015. 

 

Beslutsunderlag 
Kompletterande handlingar vid sammanträdet 2015-01-20
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§ 7. Gamla omklädningsbyggnaden på Snogeröds IP 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att tillsammans med kommunens fastighetsförvaltare ta fram 

ett underlag för ökad hyresnivå samt förbereda en ansökan om investering till kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut:  
Kultur- och fritidschefen föreslår, att han tillsammans med kommunens fastighetsförvaltare tar fram 

ett underlag för ökad hyresnivå samt förbereder en ansökan om investering till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning: 
Den gamla omklädningsbyggnaden (gammal barack) är utdömd. Två nya byggbaracker finns för 

installation. Det krävs VA-anslutning och elanslutning. Arbetet med inredning svarar föreningen för 

mot ersättning för material och viss arbetskostnad. 
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§ 8. Samverkan kring caféteriaverksamheten på Ringsjöskolan 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Presidiet får i uppdrag att diskutera ärendet tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens ar-

betsutskott 

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår, att ärendet diskuteras tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens arbetsut-

skott. 

 

Ärendebeskrivning 
Ringsjöskolans rektor och chefen för fritidsenheten har lämnat en tjänsteskrivelse ang. samverkan 

kring caféteriaverksamhet på Ringsjöskolan. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse angående cafeteriaverksamheten på Ringsjöskolan – ett samarbete mellan Älvkul-

len och Ringsjöskolan, dvs BUN och KFN. Handlingar sid 12-13
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§ 9. Skrivelse från Tom Ström (M) ang. lediga lokaler 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
1. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer: Barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden, Allaktivitetshuset Älvkullen och Nattvandrarna gå vi-

dare med frågan.  

 

2. Kultur- och fritidsnämndens februarisammanträde (2015-02-17) ska äga rum på Allak-

tivitetshuset Älvkullen. Chefen för fritidsverksamheten ska då bjudas in. 

 

Förslag till beslut  
Presidiet föreslår, att kultur- och fritidschefen undersöker vilka regler som gäller för kommunens 

skyldigheter och ansvar vad gäller kostnader och tillsyn av verksamhet i lokaler, som kommunen 

inte äger. 

 

Ärendebeskrivning: 
Tom Ström (M) vill att kultur och fritid undersöker möjligheten att hitta lokaler för ungdomar i 

centralt läge. 

 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Tom Ström (M). Handlingar sid 14.
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§ 10. Ansökan från Maglasäte IF ang. bidrag för installation av värmepump 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Frågan tas upp under våren med föreningen i samband med översyn av skötselavtalet. 

 

Förslag till beslut:  
Presidiet föreslår, att denna fråga tas upp under våren 2015 med föreningen i samband med översyn 

av skötselavtalet som kommunen har med föreningen. 

 

Ärendebeskrivning: 
Maglasäte IF vill ha ett bidrag för installation av värmepump i föreningens lokaler på Maglasäte 

idrottsplats. 

 

Beslutsunderlag  
Ansökan om bidrag för installation av luft/luft värmepump. Maglasäte IF. Handlingar sid 15 - 17 
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§ 11. Ansökan från Konstgillet om bidrag till Konstrundan 2015 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Konstgillet beviljas ett bidrag på 7 tkr till Konstrundan 2015.  

 

Förslag till beslut  
Presidiet föreslår, att föreningen beviljas7 tkr från verksamhet för kulturföreningar. 

 

Ärendebeskrivning 
Konstrundan ansöker om 10 tkr för årets konstrunda i Mellanskåne. Tidigare år har föreningen be-

viljats 7 tkr från verksamhet för kulturföreningar. 

 

Beslutsunderlag  
Ansökan om bidrag från Konstgillet. Handlingar sid 18-20
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§ 12. Information från kultur- och fritidssektorn 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
Kultur- och fritidsnämnden lägger den lämnade informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

 
a) Kultur- och fritidschefen informerar om kultur- och fritidsnämndens presidium. Kultur- 

och fritidsnämndens presidium är ett beredande organ. Beslut tas i kultur- och fritids-

nämnden. I kultur- och fritidsnämndens reglemente står inte att nämnden ska ha ett ar-

betsutskott. 

b) Kulturmiljöprogram för Tjörnarp och Norra Rörum–styrgruppen ska sammankallas 

c) Utbildningsdag för nämndens ledamöter. – Bussresa heldag i april. 

d) Kultur- och fritidspolitiskt program/Politiska manifest/Plan för friluftslivet ska framtas  

e) Översyn av bidragsregler och avtal ska ske 2015 

f) Verksamhetsavtal för biblioteket och musikskolan ska ses över  

g) Friidrottsarena – bidrag ska sökas från Arvsfonden 

h) Information från Biblioteket. Utredning om kostnad för E-boksutlåning pågår. Pro-

gramverksamhet 20/1 – 17/2. 

i) Information från Höörs musikskola. Programverksamhet januari-februari. 

 

Beslutsunderlag  
Kompletterande handlingar vid sammanträdet 2015-01-20
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§ 13. Ev. sommarläger för ungdomar arrangerat av H65 och Skånes Hand-

bollsförbund 

 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Eftersom projektet innebär marknadsföring av kommunen, föreslås kostnaden (preliminärt 50 tkr) 

hänskjutas till Planerings- och utvecklingsenheten och Kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämn-

den lämnar en förlustgaranti på summa över 50 tkr.  

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås vara positiv till ungdomssatsningen. Nämnden har medel av-

satta för projekt, som kan användas som stöttning till detta arrangemang. 

 

Ärendebeskrivning 

 
H65 har fått ett erbjudande från Skånes Handbollsförbund att anordna ett sommarläger för hand-

bollsungdomar. Lägret är tänkt för ungdomar 14-19 år under perioderna 13-18/6, 23-25/6 samt 9-

12/8. Som mest kan 200 ungdomar med ledare bevista Höör. Man behöver två idrottshallar, 10 

klassrum för övernattning och matservering med tre mål mat om dagen. Idrottshallar är bokade. Vi 

undersöker möjligheten, att använda klassrum på Ringsjöskolan och möjligheten att servera mål-

tider. Deltagarna betalar för måltiderna men kommunen förutsätts stå för lokalkostnader, extrastäd-

ning och ev. larmbevakning. H65 är arrangör och får stå för all övrig personalbemanning. 

 

En preliminär kostnadsberäkning hamnar på en totalkostnad för kommunen på under 50 tkr. 

 

Beslutsunderlag  
Kompletterande handlingar vid sammanträdet 2015-01-20
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§ 14. Kulturmiljöprogram för Tjörnarp och Norra Rörum 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
Inkomna remissvar ska behandlas i styrgruppen för kulturmiljöprogrammet före beslut i nämnden.  

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår, att styrgruppen för kulturmiljöprogrammet behandlar inkomna remissvar före be-

slut i nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 
Remisstiden för kulturmiljöprogrammen för Tjörnarp och Norra Rörum löpte ut 2015-01-07. 
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§ 15 Anmälningar 

 
Remisshandling: Ny kvalitetsstandard Skåneleden. Region Skåne. Svar senast 2015-03-31. Ärendet 

tas upp på kultur- och fritidsnämndens februarisammanträde.  
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§ 16. Ekonomisk uppföljning 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Föreligger resultatsammanställning för december månad och hela 2014. Bokslut för 2014 ska be-

handlas vid nämndens februarisammanträde. 

 

Beslutsunderlag  
Ekonomisk uppföljning till och med december 2014. Handlingar sid 21-29 
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§ 17 Förslag på sammanträdesdagar 2015 
 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Anta förslag på sammanträdesdagar 2015 med start kl 13.30.  

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår nedanstående datum för sammanträdesdagar. Tjänstemännen önskar dagsamman-

träden med start kl. 13.30. 

 

Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdesdagar: normalt tredje tisdagen i varje månad i Backasalen, kommunhuset. 

 

17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november 

och 15 december. 

 

Presidiemöten två veckor före sammanträdet i Freddys rum kl. 13.30--16.30: 3 februari, 3 mars, 7 

april, 5 maj, 2 juni, 4 augusti, 1 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. 
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§ 18 Utbildningsdag för nämndens ledamöter 
 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att tillsammans med presidiet utforma en informations- och 

utbildningsdag i april.  

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår, att kultur och fritid planerar en utbildnings- och informationsdag för nämndens 

ledamöter och ersättare. 

 

Ärendebeskrivning 
I början av varje mandatperiod behöver nyvalda politiker information och utbildning i nämndens 

verksamhet. 
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§ 19 Beslut om delegationsrätt för 2015 
 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
Delegationsrätt för 2015 enligt bifogad handling antages.  

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår delegationsrätt för 2015 enligt bifogad handling 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ska varje år utse delegater i ärenden, som delegerats till tjänstemän inom sektorn. Förslag 

till delegationsrätt har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag  
Delegationsrätt för kultur- och fritidsnämnden 2015. Kompletterande handlingar vid sammanträdet 

2015-01-20
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§ 20 Beslut om intern kontrollplan för 2015 
 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Intern kontrollplan för 2015 enligt bifogad handling antages. 

 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslår intern kontrollplan för 2015 enligt bifogad handling 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ska varje år utse intern kontrollplan för nämndens verksamhet. Förslag till intern kon-

trollplan har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag  
Intern kontrollplan för 2015. Kultur- och fritidsnämnden. Handlingar sid 31. 
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§ 21 Beslut om arbetsmiljöplan för 2015 
 

 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Arbetsmiljöplan för 2015 med nedanstående tillägg antages.  

 

Förslag till beslut:  
Presidiet föreslår följande tillägg till arbetsmiljöplan för 2015 enligt ärendebeskrivningen nedan 

 

Ärendebeskrivning: 
Nämnden ska varje år fastställa en plan för arbetsmiljöåtgärder inom resp. verksamhetsområde. 

Som grund finns de antagna övergripande arbetsmiljöåtgärderna för 2008-2010. 

 

Förslag finns om att följande lydelse också ska ingå i planen för kultur- och fritidsnämnden: 

 

”Vid arbetsplatsträffar diskuteras de behov av åtgärder som uppkommer inom verksamheten. Dessa 

behov åtgärdas därefter snarast möjligt. I förekommande fall anmäls de åtgärder som personalen 

inte kan vidta till sektorschefen för vidare hantering.” 

 

Kommunen har 2014 tillsammans med de fackliga organisationerna antagit ett nytt samverkansav-

tal, som kommer att få genomslag under 2015. 
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§ 22 Beslut om jämställdhetsplan för 2015 
 

 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Jämställdhetsplan för 2015 med tillägg enligt nedanstående ärendebeskrivning antages. 

 

Förslag till beslut:  
Presidiet föreslår tillägg till jämställdhetsplanen för 2015 enligt nedanstående ärendebeskrivning 

 

Ärendebeskrivning: 
Fullmäktige har 2009-06-17 antagit en jämställdhetsplan som är övergripande för hela kommunen. 

Varje nämnd ska göra kompletteringar för sin verksamhet. 

 

Föreligger följande förslag till tillägg för kultur- och fritidsnämndens verksamheter: 

 

 Alla arbetsgrupper som utses av nämnden eller verksamheten ska, då det är möjligt, bestå av 

både män och kvinnor. T.ex. ska grupper, i samband med anställningar eller utredningar, be-

stå av både män och kvinnor. Denna åtgärd ska alltid tillämpas. 

 

 Vid behov kan flexibel arbetstid införas för alla där arbetet så medger. Ska även kunna till-

lämpas inom förebyggande verksamheten efter samråd med närmaste arbetsledare. 

 

 Samtliga föräldralediga eller sjukskrivna ska erbjudas ta del av information, kurser, konfe-

renser mm under ledigheten 

 

 Arbetstidens förläggning ska regelbundet omprövas och utvärderas 

 

 Ny kommunikationsteknik ger möjlighet att prova om arbetsuppgifter helt eller delvis kan få 

utföras i hemmet. Vid behov ska anställd kunna medges hemarbete efter överenskommelse 

med chef/arbetsledare. 

 

 En jämn könsfördelning ska eftersträvas på arbetsplatserna. 
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§ 23 Beslut om dokumenteringshanteringsplan- och gallringsplan för kultur 

och fritidsverksamheten 2015 
 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Förslag på dokumenteringshantering- och gallringsplan för 2015 enligt bifogad handling antages. 

Kultur- och fritidschefen återkommer vid behov med uppdaterat innehåll längre fram i vår.  

 

Förslag till beslut  
Presidiet föreslår dokumenteringshantering- och gallringsplan för 2015 enligt bifogad handling 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ska varje år utse dokumenteringshantering- och gallringsplan. Förslag till dokumente-

ringshantering- och gallringsplan har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut om dokumenteringshanteringsplan- och gallringsplan för kultur och fritidsverksamheten 

2015. Handlingar sid 33-36. 
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§ 24 Val av representant handikapprådet 

 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Som representant i handikapprådet utses Annagreta Reinholdz (S) 

 

Förslag till beslut:  
Presidiet har inget förslag till representanter 

 

Ärendebeskrivning: 
Nämnden ska för mandatperioden utse en ledamot och ersättare i kommunens handikappråd. 
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§ 25 Val av representant till pensionärsrådet 

 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Som representant i pensionärsrådet utses Linda Andersson (S) 

 

Förslag till beslut:  
Presidiet har inget förslag till representanter 

 

Ärendebeskrivning: 
Nämnden ska för mandatperioden utse en ledamot och ersättare i kommunens pensionärsråd. 
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§ 26 Ansökan om inköp av tält till Ringsjö OK 

 

 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

Ärendet ska beredas i presidiet före beslut och hänskjuts till februarisammanträdet.  

 

Förslag till beslut:  
Presidiet har inget förslag till beslut 

 

Ärendebeskrivning: 
Vid höstens föreningsmöten framgick, att kommunens tält, som Ringsjö OK använder vid tävlingar 

och träningar, nu är helt sönder. Ringsjö OK har inkommit med en skrivelse, där man ansöker om 

att kommunen köper in tält till en kostnad av ca 13.600 kr exkl. moms. 

 

Kultur- och fritidschefen gör bedömningen, att det är en rimlig kostnad och att behovet finns. 

 

Beslutsunderlag  
Handlingar sid 37-38
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§ 27 Anmälan om delegeringar 

 
Inga delegeringar finns att rapportera.  
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§ 28 Meddelanden 

 
Inga meddelanden finns att rapportera 
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§ 29 Kurser och konferenser 

 
Introduktionsdagar för förtroendevalda: 27 februari, 2 mars, 27 april (heldagar). 

Ledamöter i kommunfullmäktige: arbete med kommunfullmäktiges mål 11 mars 

 

Inbjudan till ovanstående datum skickas ut av kansliet. 
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§ 30 Övriga ärenden 

 

Inga övriga ärenden finns att rapportera. 

 


