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§ 80 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att beslutade 
ledamöter är närvarande förutom Jan Malmström (M), och 

2. I Jan Malmströms ställe tjänstgör Katarina Dyrssen (M). 

Ärendebeskrivning 
I den frånvarandes ställe tjänstgör; för Jan Malmström (M) tjänstgör Katarina Dyrssen (M). 

_____ 
  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Katarina Dyrssen (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll på 
kommunkansli den 24 juni, kl. 10.00. 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera dagens protokoll är Jan Malmström (M). Då Jan Malmström (M) är 
frånvarande går ersättaren Katarina Dyrssen in som justerare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Godkännande av föredragningslistan 
samt eventuella extra ärenden 

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. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/54 

§ 83 Anmälan av Kultur och fritidsnämndens 
protokoll 2015-05-19 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Protokoll från möte 2015-05-19 läggs med godkännande till handlingarna, och 

2. Extra beslut om justering av paragraferna 99 - 102 togs av Kultur- och fritidsnämndens 
presidium då utsedd justeringsperson lämnat mötet innan mötet var slut. 

Ärendebeskrivning 
Protokollet är justerat och anslaget på kommunens hemsida. 

Överläggning 
Fråga ställs angående varför extra justeringsperson utsågs. 

Nämndsekreteraren svarar att det krävdes extra beslut om justering av paragraferna 99 - 
102 i Kultur- och fritidsnämndens presidium då utsedd justeringsperson lämnat mötet 
innan mötet var slut.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/53 

§ 84 Anmälan av presidiets protokoll från 
2015-06-02 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Protokoll från presidiets möte 2015-06-02 godkänns och läggs till handlingarna, och 

2. I protokollet, § 83 Ärende under bevakning punkt b) - sektorschefen får i uppdrag att 
kontrollera var ärendet befinner sig i handläggningen. 

Överläggning 
Lena Frykman (M) ställer fråga kring § 83 i protokollet - Ärende under bevakning punkt 
b) 

Kulturmiljöprogrammet för Tjörnarps och Norra Rörum - sektorschefen ska kontrollera var 
ärendet ligger och påminna om att ärendet skall vidare i handläggningen. (Miljö och bygg) 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 85 Ekonomisk rapport avseende maj månad  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ekonomisk rapport för maj månad läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen redogör för sektorns ekonomiska läge fram till och med april 
2015. Riktpunkten är 42 % och vi ligger på cirka 47 %. Underskott i verksamheten hänför 
sig till Höörs Bad och Sportcentrum och nämndens egen verksamhet. 

Ekonomisk skriftlig rapport har efterfrågats av ledamöter i god tid till nämndens möte. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/8 

§ 86 Arbete med budget 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Sektorschefens förslag till driftsbudget beaktas. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschefens förslag till preliminära driftbudgetramar presenteras. 

Kommunens ledningsgrupp har gjort ett arbetsförslag till budgetberedningen, som ska 
hamna inom kommunens ekonomiska prognosramar för 2016. 

Fortsatt arbete med driftbudgeten kommer att ske under sommarmånaderna. 
Sektorschefen kommer att lägga fram förslag till budgetskrivelse i augusti 2015. 

Beslutsunderlag 
Sektorschefens förslag till driftbudget.xlsx 
Tidplan 2015 för budgetarbetet 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-16  11 (25) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/117 

§ 87 Övergripande mål för kommunen 2016-
2018 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förslagen för kommunens ”Övergripande mål för perioden 2016-2018” beaktas. 

Ärendebeskrivning 
I samband med ny mandatperiod har kommunfullmäktige att ta fram och fastställa mål för 
mandatperioden. Målen speglar vad kommunfullmäktige vill uppnå under 
mandatperioden, samt dess krav och förväntningar på organisationen. Utifrån målen tar 
nämnderna i samspel med förvaltningen fram delmål med aktiviteter för att leva upp till 
kommunfullmäktiges ambitioner. Detta tillsammans blir en budget. 

 

Presidiet läste gemensamt igenom de dokument som upprättats inför 
Kommunfullmäktiges arbete med målen 2015-05-29 samt Styrgruppens förslag ”Vision 
och inriktningsmål för mandatperioden. 

Ny ytterligare information(MÅL) från kommundirektör har tillställs sektorschefen (be att få 
titta på underlaget) och ledamöterna får in kort dragning av detta material. Materialet 
består av 6 bilagor med beskrivning över frågor som kan ställas till medborgare, xxx och 
tjänstemänav hur vi kan ta reda på och utvärdera utifrån. 

Kommunfullmäktige ska i juni anta mål för perioden 2016-2018 med utgångspunkt från 
dessa dokument. 

&#8203; 

Överläggning 
Ordförande uppmanar samtliga ledamöter och ersättare att läsa genom och fundera kring 
Kommunens målförmuleringar. 

Vid mötet i augusti vill ordföranden att målen behandlas. 

Beslutsunderlag 
2 Tjänsteskrivelse om kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden 13 maj 
2015.docx 
3 Styrgruppens förslag Vision och inriktningsmål för mandatperioden 2014.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/110 

§ 88 Revidering av biblioteksplan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Beställning av revideringsuppdrag av Biblioteksplanen har skickats över till 
Kommunfullmäktige för vidare handläggning, och 

2. Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
”Biblioteksplan för Höörs kommuns bibliotek 2010-2013” behöver revideras. Nuvarande 
plan antogs av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01. 

Bibliotekschefen behöver få ett uppdrag från Kommunfullmäktige att revidera planen. 
Från och med 2015 är en aktuell plan en förutsättning för utbetalning av Kulturrådets olika 
stöd till biblioteksområdet. Finns ingen aktuell plan måste det finnas ett fullmäktigebeslut 
om att sådan plan är under arbete. 

De kommunala skolbiblioteken måste till exempelvis finnas redovisade i Biblioteksplanen. 
Frågeställning som ”Hur ser skolan på utvecklingen av skolbiblioteket” kan vara tänkbara. 
Förslagsvis borde någon från barn- och utbildningsnämnden finns med i en referensgrupp 
som ska jobba med biblioteksplanen. 

2016-09-08 kommer kultur- och fritidsnämndens presidie och barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott samt tjänstemän på respektive sektor att träffas för att 
samverka kring biblioteksplanen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/121 

§ 89 Anläggningsbidrag avseende 2014 med 
utbetalning 2015 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Redovisning av anläggningsbidrag för 2014 godkänns och läggs till handlingarna, och 

2. Kultur- och fritidssektorn kommer att informera pressen om att kommunen ökar 
anslagen ”Anläggningsbidrag för föreningar i Höörs kommun för 2014” med utbetalning 
under 2015. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef Freddy Friberg redovisar ansökningar om anläggningsbidrag. 
Sammanställning av ansökningar och förslag till årligt bidrag föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/114 

§ 90 Äskande av nya Avbytarbås på 
Tjörnevallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Inköp av nya begagnade avbytarbås godkänns till en kostnad av högst 10.000 kr exkl. 
moms, och 

2. Faktura för  inköpen ska tillställas Höörs kommun, som därmed blir ägare av 
avbytarbåsen. 

Ärendebeskrivning 
Tjörnarps BOIF äskar medel för inköp av nya begagnade avbytarbås istället för de gamla, 
som är för små och i dålig kondition. 

Möjligheten finns att köpa in begagnade större avbytarbås i god kondition av förening, 
som har lagt ned sin verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Mail från ordförande Christer Olandersson i Tjörnarps BOIF. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/75 

§ 91 Ansökan till bidrag för nybörjarbana  
Höörs RC-klubb 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Höörs RC-klubb beviljas bidrag om 10 000 kr för anläggning av nybörjarbana för yngre 
nybörjare. 

Ärendebeskrivning 
Höörs RC-klubb har inkommit 2015-03-13 med ansökan om bidrag för att anlägga 
nybörjarbana för ”unga” ungdomar. 

Höörs RC-klubb har många elitförare och de använder klubbens ordinarie banan. 
Nybörjare skräms av att de ska köra tillsammans med elitförarna. För nybörjare behöver 
det finnas en nybörjarbana som skall vända sig till ”unga” nybörjare och då få dem att 
återkomma till banan med sin bil. Längden på banan behöver vara ca 150 m lång 
(körsträcka och området omfattar 20 x 10 meter). Inriktningen ska vara mot elbilar. 

Rickard Håkansson, representant från Höörs RC-klubb har inbjudits till presidiets möte 
2015-06-02. Presidiets ledamöter informeras muntligt i ärendet. Höörs RC-klubb önskar 
anlägga en nybörjarbana i Sätoftaområdet. Höörs RC-klubb har ansökt och erhållit bidrag 
från Sparbanksstiftelsen om 13 000 kr. Av ansökan framgår det som behöver ställas 
iordning. Efter att Sparbankstiftelsen beviljat RC-klubben anslag, återstår nu ansökan om 
bidrag omfattande 10 000 kr. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/115 

§ 92 Ansökan om bidrag efter skadegörelse på 
Tjörnevallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Föreningen Tjörnarps BOIF erhåller ett bidrag om 2 000 kronor för sin insats att åtgärda 
skadan på Tjörnevallen. 

Ärendebeskrivning 
Någon har den 17 april kört med bil på Tjörnevallen. Skadegörelsen är polisanmäld. 
Föreningen har på egen bekostnad åtgärdat skadan. 16 säckar torvmull och 16 timmars 
arbete av föreningens medlemmar har åtgått. 

Beslutsunderlag 
E-post från Tjörnarps BOIF 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/109 

§ 93 Kiosk vid Sätofta bad- och båtplats 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Hörby-Höör Tennisklubb uppmuntras att ansöka om medel från Färs & Frosta 
Sparbanksstiftelsen för anordnande av kioskverksamhet, och 

2. Sektorschefen får i uppdrag att via offert undersöka kostnaden för att sätta upp en 
elstolpe på bad- och båtplatsen i Sätofta, och 

3. Nämnden avvaktar med att fatta beslut tills en kostnad presenteras för att sätta upp 
elstolpen, samt 

3. Tennisklubben och sektorn gör gemensamt en utvärdering om kioskverksamhet inför 
nästa säsong. 

Ärendebeskrivning 
Kultur och Fritid i Höör och Hörby-Höör Tennisklubb har slutit ett avtal om tillsyn/skötsel 
av badplatsen i Sätofta under juni-augusti 2015. För att öka badplatsens kvalité och göra 
den än mer attraktiv för badande gäster funderar klubben på att ha någon form av kiosk 
där med bland annat glass, kaffe, godis med mera. Framdragen elektrisitet saknas dock. 

Klubben är intresserad av att medfinansiera projektet och hoppas på hjälp från 
kommunen. Klubben ska undersöka möjlighet att söka medel från Färs & Frosta 
Sparbanksstiftelse. I inkommen ansökan redovisas kostnader för framdragning av 
elektrisitet samt även kostnad för bod för kioskverksamhet. 

Fredrik Tuvesson, Hörby-Höör Tennisklubb besökte presidiemötet 2015-06-02, kl, 11.30. 

Överläggning 
Linda Andersson (S) föreslår att vi ska tar in ett offert för kostnden för elstolpe innan 
kultur- och fridsnämnden fattar beslut. Förslaget biträds av Tom Ström (M) och Robin 
Nord (C), Maria Oscarsson (V), Amra Alajbegovic (MP) samt av Josef Nanasi (SD). 

Yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med Linda Anderssons (S) m.fl. förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kioskverksamhet vid badplats i Sätofta 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/97 

§ 94 Anmälningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Finns inte några inkomna anmälningar föreligger. 

Ärendebeskrivning 
Inga anmälningar föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/67 

§ 95 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationspunkterna a-t nedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Sommarläger för handbollsungdomar H65. Sommarlägret kommer att omfatta 1 vecka i 
juni. 

b) Utbildningsdag Skåne NO: 8/10 kl. 12-16 i Hässleholm. (Presidiets ledamöter är 
välkomna att lämna förslag på punkter till detta möte) 

c) Ringsjön Runt - fungerade väl 

d) Kulturkvartersdagen - 6 juni 

e) Midsommarfirande på Berggrenska gården. LIONS anordnar med stöd av kommunen 
och föreningsalliansen. 

f) Tackbrev från Neuroförbundet Lundabygden 

g) Kyrkan i samarbete med Höörs IS vill anordna ett tema-lopp i mars 2016. Freddy 
Friberg håller nämnden informerad framöver 

h) Årliga SKUTT-lägret infaller 9-14 augusti. Idag är 12 barn anmälda. Barn och ledare 
bor på vandrarhem. 

i) Höör, Eslöv och Hörby deltar i läger för ungdomar med funktionsnedsättning. Lägret 
anordnas av Barnhabiliteringen i Mellanskåne, som dagläger vid Ringsjön. Det är ett 
tredagarsläger veckan före skolstarten. Kommunerna stödjer genom att se till så att 
deltagarna får prova på olika föreningsaktiviteter enligs samma modell som under 
SKUTT-lägret. Från Höör deltar föreningen MIX samt fritidsledare från Älvkullen. 

j) Sommarlovsentreprenörer i Höör kommun, ordförande Jill Andersson deltar med kurs i 
marknadsföring 

k) Tjörnarps Boll- och Idrottsförening ansöker om ökat bidrag för att kunna anställa 
vaktmästare till Tjörnevallen. Sektorschefen undersöker med Höörs Föreningsallians och 
Tjörnarps BOIF om en samverkan ang. vaktmästarfrågan. 

l) Kulturdaglägret 13-17 juli går av stapeln på Älvkullen. Lägret är fullbokat (24 platser). 
Avslutning den 17/7 - nämndens ledamöter är inbjudna att närvara. 

m) Hälsans stig är renoverad och klar för användning. 

n) Ny solbrygga på Tjörnarps badplats. 

o) Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening - ansökan om sponsring till MIN STORA 
DAGHOPPET, KFN 2015/122 - överlämnat ansökan till Plan- och .... Peter Wollin 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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p) Fogdarödsslingan (5 km) har fått nya stolpar med reflexer och längdmarkeringar. 
Slingan är mycket välbesökt. 

q) Äskandet av innebandysarg i KS au - bifalls troligen 

r) Äskande om Kulturskolesatsningen i KS au - avslag troligen 

s) Anställning av ansvarig för Höörs bad och sportcentrum är anställd - Johan Ehnborg 

t) Kontaktpolitiker för KFN:s verksamhetsområden - ni som inte anmält Er att vara 
kontaktpolitiker är välkomna att kontakta Gunilla 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-16  21 (25) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/68 

§ 96 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Inga rapporter föreligger. 

Ärendebeskrivning 
Rapport till nämndssammanträde ang. tillbud och risker och personalläget. Reglemente 
för Kultur- och fritidsnämnden kommer att omarbetas. I nytt reviderat reglemente kommer 
att skrivas in vad som gäller kring arbetsmiljöansvaret. 

Beslut i kommunfullmäktige senare. 

Inga rapporter föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-16  22 (25) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/56 

§ 97 Redovisning av delegationsbeslut för 
Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Det finns inte några redovisade delegationsbeslut vid detta möte. 

 

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 maj och juni månad finns inte några redovisade delegationsbeslut. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-16  23 (25) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/135 

§ 98 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Meddelanden enligt redovisad lista nedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Postlista fr o m 2015-06-01 - t o m 2015-06-09 - se separat lista som bifogas 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-16  24 (25) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/141 

§ 99 Övrigt 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Övriga frågor/ärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Lena Frykman informerar om att anordna Skulpturpark vid Kulturhuset Anders -  

skrivelse är på väg. 

2. Lena Frykman informerar om Barockfestival i Höör. 

3. Robin Nord önskar lägesrapport kring möte med Nattvandrarna - Sektorschef Freddy 
Friberg lämnar information/svar. Nytt möte med Nattvandrarna är planerad för att 
bland annat klargöra rollerna mellan professionell krishanterare och lekmän. 

4. Ordföranden har ett önskemål om att det ska finnas en punkt på dagordningen - 
beslutsblogg om ärenden som har behandlats i KFN och gått vidare till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Sektorschefen svarar att med nuvarande 
personalnivå kan detta inte genomföras. 

5. Josef Nanasi undrar varför marschen försvunnit vid Nationaldagsfirandet i Höör. Hilda 
Knafve svarar och beskriver. 

____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-16  25 (25) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 100 Hearing om framtiden för 
magasin/spannmålskvarn och silo på 
Västra Stationsområdet i Höör 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Lägga information, gällande Hearing om området Kvarnen/magasinet, Västra 
Stationsområdet i Höör möte 2015-06-17, läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vad ska hända med magasinet och silon? Byggnaderna och området har studerats under 
ett flertal år. 

Nu är det angeläget att kommunen fattar ett beslut om vad som ska hända med 
byggnaderna. Beslutet behövs både för den fortsatta planeringen av området och för att 
byggnaderna inte ska fortsätta förfalla. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt kultur- och fritidsnämndens presidium bjuds därför in till en hearing i ärendet. 

Hearing om framtiden för magasin/spannmålskvarn och silo på Västra Stationsområdet i 
Höör sker 2015-06-17, kl. 08.00 - 12.00. 

Karin Kallioniemi, samhällsplanerare/kommunarkitekt tillsammans med Hilda Knafve, 
kultur- och fritidsstrateg står som arrangörer av hearingen. 

 

Tom Ström, 1:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden kommer att hålla 
föredrag/lämna förslag till vad som kan ske med byggnaderna. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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