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Plats och tid Backasalen 
 Tisdagen den 17 mars 2015 kl 13:30–15:45 
  
Beslutande Amra Alajbegovic (MP) 

Jan Malmström (M) 
Robin Nord (C) 
Jill Andersson (S), Ordförande 
Tom Ström (M), 1:e vice ordförande 
Linda Andersson (S) 
Katarina Dyrssen (M) 
Lena Frykman (M) 

  

  
Utses att justera Linda Andersson Paragrafer 47 - 60 
  
Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2014-03-24 
  
Sekreterare  
  
  
Ordförande  
 Jill Andersson 
  
Justerande  
 Linda Andersson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2015-03-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-03-25 Datum då anslaget tas ned 2015-04-10 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Övriga Freddy Friberg, kultur- och fritidschef 
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg 
Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare 
Gunilla Brantberger, Administratör 
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§ 47 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndesn beslut 

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att nämnden är 
beslutsmässig. 

Ärendebeskrivning 
Sekreteraren genomför upprop och frånvarande ledamöter noteras. Tjänstgörande 
ersättare noteras. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Godkännande av föredragningslistan 
samt extraärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Dagens föredragningslista godkänns, och 

2. Anmälda extra ärenden kommer att behandlas under punkten övrigt. 

 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden ställer fråga till ledamöterna om det finns några ”Övriga” ärenden som ska 
tas upp vid dagens sammanträde. 

Lena Frykman (M) anmäler extra ärende. 

Linda Andersson (S) anmäler att hon vill rapportera från senaste mötet med Höörs 
Pensionsråd. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Val av justerare samt bestämmande av 
dag och tid för justering av protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Linda Andersson (S ) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll på 
kommunkansliet den 24 mars, kl. 16.00. 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera dagens protokoll är Maria Oscarsson. P.g.a. Marias frånvaro inträder 
Linda Andersson (S) som justerare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 50 Anmälan av Kultur och fritidsnämndens 
protokoll 2015-02-17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Protokollet är justerat och anslaget på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 51 Anmälningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden har inte avsatt medel för detta ändamål, samt 

2. Ärendet lämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

  

 

 

Ärendebeskrivning 
På kultur- och fritidsnämndens presidiemöte 2015-03-03 diskuterades ”Valborgsfirandet i 
Höör 2015”. Kultur- och fritidsnämnden informeras vid dagen möte av sektorschef Freddy 
Friberg. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2012-09-06, § 151 beslutat att kultur- 
och fritidsnämnden uppmanas att avsätta medel till Valborgsfirandet i nämndens budget 
framöver. 

 

Beslutsunderlag 
KS 2012-09-06, § 151 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 52 Ekonomisk uppföljning  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ekonomisk redovisningen läggs till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Resultatsammanställning från februari månad presenteras. 

Med anledning av att inga hyror ännu finns med i sammanställningen är det i nuläget 
svårt att göra en analys. Riktpunkten är 17%, exkl hyror ligger Kultur- och fritidssektorn på 
cirka 12% 

Budget för Höörs bad och sportcentrum ska hanteras i särskild ram på samma sätt som 
Gymnasiebudgeten. 

 

Beslutsunderlag 
Ansvarsrapport februari 2015 
Uppföljning februari 2015 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/33 

§ 53 Investeringsäskande 2016  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Sammanställning av investeringsäskanden godkänns, och 

2. Sammanställning av Investeringsäskanden överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Investeringsäskande 2016 ska anmälas till ekonomikontoret. Freddy Friberg redogör för 
ärendet. 

Föreligger bl.a. följande äskanden: 

Sex nya toaletter vid strövområdena, 425 000 kronor 

Friidrottsanläggning (Jeppavallen). Kultur- och fritidssektorn har beviljats 2 miljoner kronor 
för byggande av friidrottsanläggningen. Kommer att äska ytterligare 3 miljoner kronor. Via 
Höörs Föreningsallians kommer medel också att sökas hos Allmänna Arvsfonden, 
Sparbanksstiftelsen och Riksidrottsförbundet. Nyttjanderättsavtal ska skrivas med Höörs 
Idrottssällskap. 

Kultur och fritidschef Freddy Friberg informerar om årets investeringar samt för 2016. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/2 

§ 54 Lokala miljömål 

Beslut 
Kultur och fritidsnämndens beslut 

1. Sektorns svar till remissvar antas, och  

2. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Revidering av Höörs kommuns lokala miljömål med handlingsplan har utförts. Det 
reviderade dokumentet, lokala miljömål med handlingsplan föreslås gälla från 2015 -- 
2016 beroende på om åtgärderna är inom eller utom ram och då beroende på att budget 
för 2015 är antagen. 

Dokumentet har tagits fram i tvärsektoriella arbetsgrupper inom kommunen med 
ytterligare tillkommande tjänstemän medan arbetet fortgått. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-12-11, § 267 beslutat att remittera ärendet till 
nämnderna för synpunkter senast 2015-03-23. 

Från Kultur- och fritidssektorn har Liselotte Ohlsson och Gunilla Brantberger deltagit i 
arbetsgruppen. 

Överläggning 
Lena Frykman (M) framhåller att på ett antal uppräkningar i remissens lokala mål bör 
förändra lydelsen till t.ex. förbjuda eller undvika etc. Önskar en skärpning av tonen. 

Robin Nord (C) föreslår att nämnden inte i nuläge ska ange ett förbud. När ärenden blir 
föremål för behandling t.ex. vid detaljplanearbete ska nämnden begära 
konsekvensanalys. 

Linda Andersson (S) förslår att punkten 6 bör få en högre prioritet. 

Yrkanden 
 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslag på att vi kan bibehålla förslaget till remissvar från sektorn. 

Mötet beslutar att ärendet behandlas enligt förslag från sektorn. 

Beslutsunderlag 
Meddelande om beslut KS au § 267/2014 
De lokala miljömålen 2014-12-03 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse Internt 
Sammanfattning lokala miljömål för Kultur och fritid2 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/26 

§ 55 Skåneleden Kvalitetsstandard 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Remissvar till Region Skåne gällande ”Kvalitetsstandard Skåneleden” antas. 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne vill ha in svar på remissversionen av Kvalitetsstandard Skåneleden. 
Ledamöterna fick vid föregående möte sig tillsänt ”Kvalitetsstandard Skåneleden från 
Region Skåne. 

Tjänstemännens förslag till svar lyder: 

Kultur- och fritidsnämnden i Höörs kommun är positiv till en utveckling av Skåneleden och 
vandringsturism. Nämnden har följande synpunkter och frågor gällande remissutgåvan. 

Genomgående anser Kultur- och fritidsnämnden att orden ”skall”, ”får aldrig”, ”inte 
förekomma”, ska ersättas med ordet bör. Kultur- och fritidsnämnden anser det vara viktigt 
att arbetet med Skåneleden ger utrymme för lokala lösningar. Detta för att det 
överhuvudtaget ska vara möjligt för kommunen att ha en sammanhållen led. 

s 8 

Angående att leden ”skall kunna användas under hela året” - Höörs kommun har inte 
möjlighet att tillgodose vatten under hela året. 

Angående att besökarna skall kunna förbli torrskodda - I skogen är det tidvis blött om man 
inte väljer att asfaltera. Kultur- och fritidsnämnden anser inte det vara rimligt att vandrarna 
alltid ska kunna förvänta sig att ”förbli torrskodda utmed hela leden”. 

s 9 

I Höörs kommun är det markägarna som avgör om det är överhuvudtaget är möjligt att ha 
en Skåneled, kommunen äger inte själv marken. T ex är det, om vi ska behålla en 
sammanhängande led genom Höör, kanske inte praktiskt möjligt att helt undvika 
asfaltsvägar och bilvägar. 

Angående Ny leddragning: ”Skötselansvarig kommun skall till Region Skåne kunna 
presentera avsatt årlig driftsbudget för Skåneleden”. Gäller detta krav endast ny 
leddragning? 

s 10 

Varken region eller kommun kan besluta om vilken grind markägare ska acceptera. 
Många markägare vill inte ha annat än stättor pga rymningsrisk. 

”Kommunalt dricksvatten skall erbjudas minst en gång per etapp” – vi har endast 
kommunalt vattennät på en rastplats (Maglebjär). Utbyggnad av kommunala vattennätet 
till Skåneledens rastplatser är inte realistiskt. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Lägerplats: dricksvattenpost har vi inte möjlighet att ha på alla lägerplatser. 

s. 12 

Kultur- och fritidsnämnden vill påtala risken med en överskyltad led, både av estetiska 
skäl och för att känslan av orörd natur inte ska gå förlorad. 

s 15 

Vem förväntar sig Region Skåne ska arbeta med entreprenörer och service längs leden? 
Kommunerna eller regionen? Om kommunerna, i så fall vilken utsträckning förväntas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Kvalitetsstandard 2014-09-24.pdf 
Remissbrev - Regionala utvecklingsnämnden 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/56 

§ 56 Redovisning av delegationsbeslut för 
Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut läggs 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. 

 

För februari/mars månad redovisas följande delegationsbeslut: 

Beslut om bidrag 5 000 kr till Bästa biennalen 2015, delegat Hilda Knafve, Dnr KFN 
2015/32 

Beslut om deltagande i Kulturdagläger 2015, delegat Hilda Knafve, Dnr KFN 2015/31 

 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 57 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Sommarläger för handbollsungdomar H65, KFN 2015/46 

b) Utbildningsdag Skåne NO: 8/10 kl. 12.00-16.30 i Hässleholm. OBS! Nytt datum 

c) Betongcupen – Status, KFN 2015/49 

d) Överenskommelse med Skånes cykelförbund avseende Ringsjön Runt är skriven 

e) Skånsk landskapsdag i Mölle 2015-04-14 - Presidiet är anmält. 

f) Utbildningsdag för nämndens ledamöter och ersättar- Rundtur i kommunen, hel dag 
2015-04-28. 

g) Inbrott i Frosta Innebandys kiosk och i Budolokalen - rutinerna i Idrottshallen måste ses 
över. 

h) Höörs bad och sportcentrum, KFN 2015/37 

i) Strandpromenaden Tjörnarp, KFN 2015/30 - ett svar är skickat till Tjörnarps sockengille. 

j) Iordningsställande av vandringsled - Höörs Mölla, KFN 2015/39 - muntlig information att 
medel har beviljats till iordningsställande av strövstig vid Höörs Mölla. Projektet kommer 
att starta hösten 2015. 

k) Läger för funktionshindrade, KFN 2015/40 

l) Kommunens policy angående röjning och underhåll, Dnr KFN 2015/41 

m) Motorikbana, KFN 2015/9 

n) Studieförbundsbidrag - översyn. Katarina Dyrssen, Linda Andersson är intresserade av 
att delta i denna grupp. 

o) Malmö, studieförbundsträff, 22/5, 10.00 - 16.00. Ev. deltagande till den grupp som 
ingår i bidragsgruppen 

p) Ekonomiska problem i föreningar, informationstillfälle. Inbjudan skickas till ledamöter 
och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

q) Möte med nattvandrarna - Freddy Friberg informerar i ärendet. Nattvandrarna bjuds in 
till kommande möte KFN presidiet. 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
a) mail 
b ) - 
c) Beskrivning av betongcupen 2015.pdf 
d) - 
e) - 
f) - 
g) - 
h) - 
i) Skrivelse från Tjörnarps sockengille.doc, Bilder image 2-6, Svar till Tjörnarps 
sockengille 
j) - 
k) - 
l) - 
m) Ansökan om medel hos Idrottslyftet, Nyttjanderättsavtal - Visdomen 4, 
Medfinansieringsintyg 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 
Inga rapporter föreligger. 

Hilda Knafve informerar om personalläget på Kultur- och fritidskontoret. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2015-04-21 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-04-21, 13.30 - är förlagt till Biblioteket. 
Startar med en rundvandring i bibliotekets lokaler. Sammanträdet startar kl. 14.30 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 60 Övrigt 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 
1. Stenskogen - vandringsled ca 3 km -Ansökan om medel för Lokal folkhälsosatsning har 
skickats till Region Skåne avseende iordningsställande av slingor i Stenskogen. 

2. Fråga från Lena Frykman ”Ryggåsstuga - Hagstadsstugan” intill arenan vid 
Frostavallen. Underhållet är eftersatt. Hagstadsstugan ägs av Frostavallen Hotell- och 
konferenscenter. Frosta Härads Hembyggsförening kommer att kontakta ägaren 
angående framtidsplaner för stugan. 

3. Pensionärsrådet senaste möte. Linda Andersson rapporterar från möte i 
Pensionärsrådet. 

 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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