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§ 61 Rundvandring/studiebesök på Höörs 
bibliotek 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Information om biblioteksverksamheten läggs till handlingarna, samt 

2. Nämndens ledamöter tackar för ett intressant verksamhetsbesök. 

Ärendebeskrivning 
Organisationen består av ett huvudbibliotek och tre filialer (Tjörnarp, Norra 
Rörum och Snogeröd), ett skolbibliotek bemannas vid Sätoftaskolan och 
friskolorna köper bibliotekstjänst. 42 timmars öppethållande i veckan. 7,5 
årsarbetare. 

Exempel på aktiviteter: 

- Stor social verksamhet för äldre 

- Arrangemangsverksamhet 

- 24/7-verksamhet på webben 

- Boken kommer - personal besöker kunder i hemmet 

- Bokvagnsronder till de olika boendena i Höör 

- Talboksnedladdning - hjälper till med och undervisar 

- Barn- och unga - BVC-träffar, sagostunder ”after-dagis” 

- Alla 6-åringar bjuds in via förskoleklasserna 

- Bokprat - årskurs 2 och 5 prioriterade 

- Besök på föräldramöten 

- Undervisning i källkritik 

- Kreativ verkstad - målning, lera med mera 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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- Författarbesök - nästa är den 23 april på Väldsbokdagen 

- Cirka 240 publika arrangemang varav cirka 140 är för barn 

- Meröppet ska vara igång till hösten 2015 

Mycket av personalens tid är riktad mot skolorna - frågan om en 
skolbibliotekssamordnare behöver lyftas. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare 
konstateras att samtliga ledamöter med undantag Amra Alajbegovic (MP) och 
Anders Westergren (SD) är närvarande. 

2. I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör Linda Lindhe (V) samt Josef 
Nanasi (SD). 

Ärendebeskrivning 
I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör Linda Lindhe (V) samt Josef 
Nanasi (SD). 

_____ 
  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Elin Hultén-Cavallius (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll på kommunkansli den 24 april, kl. 13.30 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera dagens protokoll är Amra Alajbegovic. Vid frånvaro träder 
närvarolistans efterföljande ledamot in som justerare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Anmälan av Kultur och 
fritidsnämndens protokoll 2015-03-17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

Inga förändringar anses nödvändiga. Anmälda ärenden är upptagna i 
dagordningen för sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 
Protokollet är justerat och anslaget på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 65 Ekonomisk uppföljning avseende mars 
2015 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ekonomisk redovisning läggs till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen redogör för sektorns ekonomiska läge fram till och med 
mars 2015. Riktpunkten är 25% och vi ligger på 17.7%. Dock är siffrorna 
fortfarande missvisande på grund av att inga hyreskostnader finns. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2014/131 

§ 66 Information från Budgetberedningen - 
Investeringsbudget 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidschefens vid sammanträdet redovisade lista över 
investeringar för 2016 godkänns, samt 

2. Lista med redovisade investeringar för 2016 överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

 

 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar från budgetberedningens möte 2015-03-30. 
Budgetberedningen beviljar gjorda äskanden men önskar förtydligande gällande 
musikskolans inredning och toaletterna vid strövområdena. 

Föreligger vid dagens möte blankett med förslag på Investeringar 2016 

Freddy Friberg meddelar att önskemål från KFN kommer att beviljas men att de 
genomförs med en viss förskjutning. 

  

Beslutsunderlag 
KFN 20150402.xlsx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/35 

§ 67 Musikskolan - Kulturskolesatsning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Musikskolans Kulturskolesatsning uttalas som angelägen att startas upp till 
hösten 2015 och skall fortleva framöver, och 

2. Kultur- och fritidsnämnden äskar om en ramförstärkning på 185 000 kr från 
och med hösten 2015 och framöver med 370 000 kr årligen, samt 

3. Överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 
Presidiet behandlade ärendet 2015-04-07 § 38 och beslutade att överlämna 
ärendet till Kultur- och fritidsnämnden med förslag om att avvakta med 
satsningen till hösten 2016 då ombyggnaden av lokalen ska vara klar. 

Musikskolan har idag 450 elever och 17 anställda. Eleverna undervisas i kör, 
drama och teater. 

Beslut finns om att Musikskolan ska bli en Kulturskola. Kommunfullmäktige 
beslutade 2006-11-29, § 109, om en resursförstärkning under planperioden 
som ett första steg mot en kulturskola. Fortsatt arbete mot en Kulturskola lades 
åt sidan när lokalfrågan för Musikskolan blev osäker (renovera eller flytta till 
annan lokal). Beslut har tagits om renovering och arbetet ska påbörjas 
sommaren 2016. 

Musikskolan vill nu starta satsningen så att strukturen för Kulturskolan är klar 
på samma gång som renoveringen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från musikskolans rektor Annika Eriksson daterad 2015-03-20. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/36 

§ 68 Prioritering av önskemålen från kultur- 
och fritidsföreningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ny resultattavla med slav anskaffas till en enligt offert  beräknad kostnad till 
 ca 27.000 kr exkl. moms, och 

2. Den gamla sargen kompletteras och repareras enligt nedan 

 a) kostnaden beräknas enligt offert till ca 27.000 kr exkl. moms, samt 

 b) kostnaden för sargen bör diskuteras med Barn- och utbildningssektorn. 
 Den normala principen är att Barn- och utbildning betalar 50% av 
 kostnaderna som uppstår i gymnastik- och idrottshallarna. 

Ärendebeskrivning 
Från Kultur- och fritidsnämnden 2014, § 103 - Hur ska vi prioritera önskemålen 
från kultur- och fritidsföreningar? 

Freddy Friberg och Hilda Knafve går igenom och sammanställer inkomna 
önskemål. 

Frosta Innebandyförening har anmält, att resultattavlan i Idrottshallen ofta 
krånglar. Tavlan är över tio år gammal, har fel funktioner och det lönar sig inte 
med fler reparationer. 

Sargen är ungefär lika gammal och är sönder på flera ställen (sektioner är 
spruckna, infästningar sönder och plasten förstörd, så skrapsår uppstår). 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-01 från Freddy Friberg. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/71 

§ 69 Ansökningar om verksamhetsbidrag 
2015 - kulturföreningar 

Maria Oscarsson, Linda Lindhe, Lena Frykman samt Tom Ström anmäler jäv och 
deltar inte i behandling av ärendet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

a) Verksamhetsbidrag till kulturföreningar år 2015 beviljas till följande: 

Bio Vision, 15 000 kr 

Bosjökloster Hemslöjdsförening, 12 000 kr 

Föreningen Anders, 45 000 kr 

Föreningen Höörs Mölla, 5 000 kr 

Höör Barock, 11 000 kr 

Höörblåset, 8 000 kr 

Höörs Amatörsteatersällskap HATS, 12 000 kr 

Höörs Föreläsningsförening, 10 000 kr 

Höörs Gammaldansförening, 7 000 kr 

Höörs Jazz, 35 000 kr 

Höörs Kammarorkester, 3 000 kr 

Höörs Konstförening, 10 000 kr 

Höörs Museiförening, 7 000 kr 

Höörs Musik- & Teatersällskap, 35 000 kr 

Norra Rörums sockengille, 9 000 kr 

Konstgillet Mittskåne, 7 000 kr 

Södra Ringsjöortens bygdeförening, 10 000 kr 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Tjörnarps sockengille, 10 000 kr 

 

b) Kulturföreningar som lämnat in ansökan men inte erhållit något 
verksamhetsbidrag har blivit kontaktade av kulturstrateg Hilda Knafve och 
fått förklaring till sitt avslag. 

 

c) Bidrag till föreningar med bygdegårdar med mera beviljas enligt följande: 

Hallaröds Hembygdsförening, 15 000 kr 

Höörs Folkets Hus Förening, 40 000 kr 

N Rörums Bygdegårdsförening, 35 000 kr 

 

Ärendebeskrivning 
Kulturföreningarna ska senast 1 april lämna sina ansökningar om 
verksamhetsbidrag. Till ansökan bifogas verksamhets- kassa- och 
revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetplan för innevarande år. 
Syftet med bidraget är att stimulera föreningens utbud av arrangemang som kan 
vara av värde för kommuninnevånarna. De föreningar som har en bygdegård kan 
få bidrag till driftskostnader. Totalt finns 344 tkr att fördela. 

Ett tjänstemannaförslag på bidragsfördelning för 2015 med sammanfattning av 
föreningarnas verksamheter föreligger. 

Presidiet behandlade ärendet 2015-04-07, § 32 och beslutade överlämna 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Överläggning 
Robin Nord ställer fråga till Hilda Knafve om kriterier för ansökan och beviljande 
av bidrag. Om föreningar tidigare erhållit bidrag, vad är det som avgör om 
bidraget kan minska eller öka. 

Hilda Knafve lämnar information som svarar på Robin Nords fråga. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Jan Malmström (M) yrkar att Föreningen Anders får ökat bidrag om 5 000 kr 
utöver förslaget. Annagreta Reinholdz (M), Linda Andersson (S) samt Helena 
Ohlsson (SD) biträder Jan Malmströms (M) förslag om 5 000 extra till 
Föreningen Anders 

Linda Andersson (S) yrkar att Höörs Amatörteatersällskap HATS får 1 000 kr 
extra utöver förslaget. 

Annagreta Reinholtz (S) yrkar 1 000 kr extra till Höör Barock. Förslaget biträds 
av Helena Ohlsson (SD) samt Jan Malmström (M). 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om Kultur-och fritidsnämnden bifaller Jan Malmström (M) 
med fleras yrkanden om att Föreningen Anders ska beviljas 5 000 kr extra i 
bidrag för 2015. 

Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med Jan Malmström (M) med 
fleras yrkanden. 

Ordföranden konstaterar att det nu återstår två förslag på ytterligare bidrag om 
1 000 kr; till Höörs Amatörsteatersällskap HATS samt till Höör Barock. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Annagreta Reinholdz (S) med fleras 
förslag om att Höör Barock får ytterligare 1 000 kr i bidrag. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordföranden förklarar att omröstning skall ske på följande sätt: Den som bifaller 
yrkande om att Höör Barock beviljas 1 000 kr extra i bidrag röstar JA, den som 
inte bifaller yrkandet röstar NEJ. 

Omröstningen genomförs och utfallet blir 8 JA-röster och 1 NEJ-röst. 

Ordföranden förklarar att Kultur- och fritidsnämnden beslutat att Höör Barock 
beviljas ytterligare 1 000 kr i bidrag. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-04-21  16 (29) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Beslutsunderlag 
Bidrag Kulturföreningar 2015.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/17 

§ 70 Ansökan om startbidrag - 
Bosjöklosters Vänner 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Startbidrag med 3 000 kr beviljas nybildad föreningen Bosjöklosters 
vänförening. 

Ärendebeskrivning 
Bosjöklosters Vänner är en nybildad förening som har till uppgift att bland annat 
öka det kulturella intresset för Bosjökloster och bistå Bosjökloster med att 
arrangera kulturella evenemang på området med fokus på konserter av 
SkåneEstrad-Musik på Bosjökloster. 

Föreningen ansöker om startbidrag. 

Startbidraget är avsett att stödja nystartade organisationer som inte varit 
verksamma i Höörs kommun under den senaste treårsperioden och utgår enligt 
särskild prövning 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Bosjöklosters Vänner. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/69 

§ 71 Ansökan om bidrag - Åke Hjerpes 
Produktioner 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Sommarkvällar på Berggrenska gården 2015 beviljas 55 000 kr, samt 

2. Pengarna tas från kontot för Allmänkultur. 

Ärendebeskrivning 
Bidragsansökan om 55 tkr till Berggrenska gårdens sommarkvällar 2015 är 
inkommen till kultur- och fritidsnämnden från Åke Hjerpe. 

Åke Hjerpes Sommarkvällar på Berggrenska gården firar i sommar 10-års 
jubileum. Programmet utökas i år med en extra föreställning. Sång- och 
glädjedag genomförs för pensionärer på äldreboenden den 10 juni. Torsdag den 
2 juli är det barnens kväll med allsång och besök av Djungelbandet. Sedan följer 
fem allsångskvällar (torsdagar i juli) med artister, bl a Christina Lindberg, Eddie 
Oliva och Lena Pålsson. Final blir den 6 augusti. Åke Hjerpes sommarkvällar vid 
Berggrenska gården lockar ett stort antal besökare och är gratis för publiken. 
Hjerpe söker även sponsring från lokala företag samt har beviljats bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. Precis som förra året håller Höörs 
föreningsallians Berggrenska gården öppen med servering. Sommarkvällarna vid 
Berggrenska gården ligger helt i linje med kultur- och fritidsnämndens mål att 
stimulera till ett rikt kulturliv för alla åldrar. 

Presidiet behandlade ansökan 2015-04-07, § 36 och föreslår kultur- och 
fritidsnämnden att anslå 55 tkr till Sommarkvällar på Berggrenska gården 2015. 
Pengarna tas från kontot för Allmänkultur. 

Yrkanden 
Bifall till förslaget yrkas av Catharina Dyrssen (M), Tom Ström (M) och Helena 
Ohlsson (SD) 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Image.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/77 

§ 72 Höörsplaketten och Sport 60:s 
vandringspris 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Höörs Plaketten 2015 tilldelas Linus Persson 

2. Sport 60:s vandringspris för 2015 tilldelas Linn Pålsson 

 

Ärendebeskrivning 
Höörsplaketten 

Delas ut till enskild idrottsutövare 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. 

Nominerade är: Linus Persson, Linn Pålsson 

 

Sport 60:s vandringspris 

Nominerad är: Linn Pålsson 

Priset ska vara ständigt vandrande, ska utdelas till ungdom som ännu inte fyllt 
20 år och är bosatt i Höörs kommun. Prissumman är 3 000 kronor. 

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet. 

Förslag och ansökningar ska vara inkomna till Kultur- och fritidskontoret senast 
den 15 april. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/65 

§ 73 Informationsärende: 
Byggnadsvårdspris  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ärendet överlämnas för handläggning och beslut av Styrgruppen, samt 

2. Information återföres till nämnden vid maj-mötet. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsvårdspriset delas ut till en fastighetsägare som under de senaste tre 
åren underhållit och/eller restaurerat en byggnad eller byggnadsmiljö på ett 
varsamt sätt. Priset består av en gjuten plakett och ett diplom. 

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet 

Förslag och ansökningar ska vara inkomna till Kultur- och fritidskontoret senast 
den 15 april. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-04-21  22 (29) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/80 

§ 74 Kulturstipendium för ungdomar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kulturstipendium för ungdomar 2015 tilldelas Lovisa Arvidsson. 

Ärendebeskrivning 
Kulturstipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör 
värdefulla insatser på det kulturella området. Stipendiemottagare ska vara 
bosatt i eller ha anknytning till Höörs kommun och ej fyllt 21 år. Summan är 3 
000 kronor. 

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet 

Förslag och ansökningar ska vara inkomna till Kultur- och fritidskontoret senast 
den 15 april. 

Nominerade är: Lovisa Arvidsson, Viktor Jers och Höörs Sommaropera. 

Yrkanden 
Helena Ohlsson (SD) och Katharina Dyrssen (M) och Maria Oscarsson (V) yrkar 
bifall till att Lovisa Arvidsson utses att mottaga Kulturstipendium för ungdomar 
för 2015. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Helena Ohlsson (SD), Katharina 
Dyrssen (M) samt från Maria Oscarsson (V). 

 

Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med 
yrkandet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/81 

§ 75 Kulturstipendium 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Föreningen Anders utses att erhålla Kulturstipendium 2015. 

Ärendebeskrivning 
Kulturstipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör 
värdefulla insatser på det kulturella området. Stipendiesumman är 5 000 kronor. 

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet 

Förslag och ansökningar ska vara inkomna till Kultur- och fritidskontoret senast 
den 15 april. 

Nominerade är Carmen Chor, Tord Bonde och Föreningen Anders. 

Yrkanden 
Tom Ström (M) yrkar bifall till att Tord Bonde erhåller Kulturstipendium 2015. 
Yrkandet biträds av Jan Malmström (M), Elin Hyltén-Cavallius (MP), Linda Lindhe 
(V) samt Linda Andersson (S). 

Lena Frykman (M) yrkar bifall till att kulturstipendiet delas mellan Tord Bonde 
och Föreningen Anders. 

Helna Ohlsson (SD) yrkar bifall till att priset delas mellan Tord Bonde och 
Carmen Chor. 

Robin Nord yrkar att Carmen Chor ska erhålla stipendiet. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition om nämnden vill att priset ska delas mellan flera 
nominerade. 

Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden enats om att en nominerad 
skall mottaga Kulturstipendiet 2015. 

Ordförande ställer proposition med omröstning genom handuppräckning vilka 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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som röstar för att Tord Bonde skall erhålla kulturstipendiet.  

Utfallet ger att följande ledamöter röstar för detta förslag: Jan Malmström (M), 
Josef Nanasi (SD), Katharina Dyrssen (M), samt Tom Ström (M) - 4 röster 

Ordförande ställer proposition med omröstning genom handuppräckning vilka 
som röstar för att Föreningen Anders erhåller kulturstipendiet. Utfallet ger att 
följande ledamöter röstar för detta förslag: Helena Ohlsson (SD), Jill Andersson 
(S), Robin Nord (C), Linda Lindhe (V) samt, Elin Hyltén-Cavallius (MP) - 5 röster 

Ordföranden finner att Föreningen Anders erhåller kulturstipendiet 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/82 

§ 76 Utdelning av svensk flagga 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ingen ansökan har inkommit till Kultur- och fritidskontoret. Därmed delas inte 
någon svensk flagga ut vid nationaldagsfirandet 2015. 

Ärendebeskrivning 
Utdelning av svenska flaggor till privatpersoner sker i samband med 
Nationaldagsfirandet. Alla är välkomna att ansöka om flagga. 

Förslag och ansökningar ska vara inkomna till Kultur- och fritidskontoret senast 
den 15 april. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/68 

§ 77 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Inga tillbud och risker finns att rapportera vid dagens möte. 

Beträffande personalläget informerar Freddy Friberg att en annonsering av 
tjänst som chef för Höörs Bad och sportcentrum har skett. Ansökningstiden går 
ut 2015-04-24. 

Ärendebeskrivning 
Rapport till nämndssammanträde ang. tillbud och risker och personalläget. 

Inga rapporter föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/67 

§ 78 Information 

Beslut 
Kultur och fritidsnämndens beslut 

Information nedan enligt punkterna a--s läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Sommarläger för handbollsungdomar H65 - den 15 april är sista dag för 
anmälan. KFN 2015/46 

b) Betongcupen – Minnesanteckningar från möte 2015-03-20. KFN 2015/49 

c) Utbildningsdag för nämndens ledamöter - Rundtur i kommunen, heldag 2015-
04-28. 

d) Kulturkvartersdagen/Nationaldagsfirandet - rapport. 

e) Kulturnatt 18/9 

f) Samordning av kultur i skolan - önskemål från friskolorna att få samma 
service som kommunala skolor. Önskemålet kräver utökade resurser, inte det 
optimala att samordningen ligger på kultur- och fritidskontoret. Frågan om 
samordningen av Kultur i skolan ska tas upp med Barn- och 
utbildningsnämnden. 

g) Nytt scentak samt teknisk upprustning av scenen vid Berggrenska gården 

h) Remissvar ang ansökan om bidrag till integrationsprojektet ”Språkkaféet 
Tillsammans”. KFN 2015/73 

i) Överenskommelse med Höörs Scoutkår ang Valborgsfirandet i Höör. Beslut 
från kommunstyrelsens arbetsutskott: 2015 får förvaltningen ett tilläggsanslag 
på 15 000 kronor. Därefter ska kostnaden arbetas in i kultur- och 
fritidsförvaltningens budget. KFN 2015/34 

k) Presentation av Nattvandrarna Höör. KFN:s presidium träffade representanter 
för Nattvandrarna vid sitt möte 2015-04-07, §28. KFN 2015/38 

l) Kultur i Vården - Hilda Knafve fick av presidiet 2015-04-07 § 34 i uppdrag att 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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kalla socialchefen till ett möte ang det fortsatta arbetet. KFN 2015/48 

m) Fiskekort till båtplatsförhyrarna i Sätofta. Presidiet beslutade 2015-04-07 § 
35 att fortsätta utreda ärendet. KFN 2015/72 

n) Tillsyn av skatearenan - Freddy Friberg fick av presidiet 2015-04-07 § 37 
uppdraget att kontakta Barn- och utbildningssektorn och Sociala sektorn för att 
diskutera en gemensam satsning på tillsynen av skatearenan. KFN 2015/64 

o) Höörs Bad och sportcentrum. KFN 2015/37 

p) Senior Sport School - Representant från Skåneidrotten bjuds in till 
presidiemötet 2015-05-05 kl 13.30. KFN 2015/78 

q) Höörs RC-klubb ansökan om bidrag för nybörjarbana. Freddy Friberg har fått 
uppdraget att kontakta klubben för ytterligare information. KFN 2015/75, Till 
presidiemötet 2015-05-05 kl 13.30 

r) Skötsel av Berggrenska Gården - Höörs Föreningsallians har upprättat en 
handlingsplan för att klara av den fortsatta driften. KFN 2015/76 

s) Presidiet har varit inbjudna till Mölle på studiebesök angående 
vandringsleder. Kultur- och fritidsnämndens presidium deltog. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Anmälningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 
1. Ärende enligt punkt a) nedan tas upp vid presidiemöte 2015-05-05 för vidare 
diskussion. 

2. Förfrågan enligt punkt c) nedan tas upp vid presidiemöte 2015-05-05 för 
vidare diskussion. 

3. Information enligt punkt d) nedan noteras av sektorschefen och utreds 
vidare. 

Ärendebeskrivning 
a) Tjänsteskrivelse från Freddy Friberg ang kontaktpolitiker till nämndens 
verksamheter. KFN 2015/79. 

b) Tjörnarps sockengille, besked från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta om 
avslag på bidragsansökan för inspelning av film för information till besökande 
vid Arbetslivsmuséet Gunnarps Tegelbruk, Tjörnarp. KFN 2015/15 

c) fråga från Annagreta Reinholdz gällande Handikapprådets önskemål om att 
använda simbassäng på Höörs Bad och sporthall. 

d) Robin Nord informerar om H65 handboll barn- och ungdomsverksamhet. Det 
är en ojämn fördelning av medel/material och träningstider. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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