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§ 101 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att tillräckligt antal 
ledamöter och tjänstgörande ersättare är närvarande. 

Ärendebeskrivning 
Alla ledamöter är närvarande, förutom Amra Alajbegovic (MP), Robin Nord (C), Helena 
Ohlsson (SD) och Carina Berg (SD). 

I Amra Alajbegovics (MP) ställe tjäntgör - Linda Lindhe (V), I Robin Nords (C) ställe 
tjänstgör - Martin Olsson (C), I Helena Ohlssons (SD) ställe tjänstgör Linda Andersson (S) 
samt i Carina Bergs (SD) ställe tjänstgör Annagreta Reinholdz (S). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Val av justerare samt bestämmande 
tidpunkt för justering av protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Martin Olsson (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
samt 

2. Justering sker på kommunkansli den 7 juni, kl. 08.30. 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera kultur- och fritidsnämndens protokoll är Robin Nord (C). Då Robin Nord 
inte är närvarande vid dagens möte föreslås Martin Olsson (C) justera dagens protokoll. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Godkännande av föredragningslistan 
samt eventuella extraärenden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

1. Dagens föredragningslista godkänns, samt 

2. Extra ärenden behandlas under punkten övrigt. 

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

19a. Ordförande meddelar att ärende 11 utgår 

19b. Jan Malmström, Extra  

  

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/55 

§ 104 Anmälan av KFN:s protokoll från möte 
2015-06-16 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från möte 2015-06-16 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens möte 2015-06-16 anmäls.  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/126 

§ 105 Anmälan av presidiets protokoll från 
möte 2015-08-04 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Presidiets protokoll från möte 2015-08-04 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Presidiets protokoll från möte 2015-08-04 anmäls till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från presidiets möte 2015-08-04 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/8 

§ 106 Förslag till Budgetskrivelse för KFN 
2016 

Paragrafen justeras omedelbart 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Tillägg i budgetskrivelsen görs på sidan 8 enligt yrkande från Elin Hyltén-Cavallius 
(MP), och 

2. Tillägg i budgetskrivelsen görs på sidan 4 enligt Linda Andersson (S) förslag, och 

3. I övrigt reviderad versionen av budgetskrivelse efter nämndens beslut 2015-09-01 
godkänns, och 

4. Budgetskrivelsen tillställs kommunstyrelsen och översänds till ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande anvisningar ska respektive nämnd ta fram en budgetskrivelse som skall 
ställas till kommunstyrelsen och vara ekonomikontoret tillhanda senast 2015-08-31. 

Kultur- och fritidssektorns reviderade förslag till budgetskrivelse avseende 2016, VEP 
2017-2018 föreligger. Som underlag finns också sektorchefens förslag till driftsändringar. 

Presidiet behandlade budgetskriven vid extra sammanträde 2015-08-18. Vid presidiemöte 
2015-09-01 på förmiddagen, kommer budgetskrivelsen ånyo att diskuteras. 

Budgetskrivelsen (fyra olika handlingar) har publicerats till nämndens ledamöter.’ 

Budgetskrivelsen och budget 2016 har varit föremål för facklig samverkan 2015-08-25. 
SÖSAM (Sektorsövergripande samverkansorgan) har lämnat följande synpunkter: 

1. Viktigt att kompetensutveckling och utbildning diskuteras i medarbetarsamtalet. 

2. Flera verksamheter har ansökt om utökade tjänster. Oavsett verksamhet behövs 
personal i förhållande till vad som skall göras. Tjänster bör vara relevanta i förhållande till 
den verksamheten som skall bedrivas. 

   

Yrkanden 
Yrkande från Linda Andersson (S) sidan 4 - eventuella kommentarer ”de flesta av 
sektorns medarbetare ska delta i kommunens ”Mötas -projekt - ersätts ordet de flesta - 
mot ordet ”merparten”. 

Elin Hyltén-Cavallius (MP) yrkar att under avsnittet ”Konkret behöver nämnden” på sidan 
8  skrivs in en ny rad med rubrik  ”Integration och delaktighet av barn och ungdomar i 
kultur- och fritidsaktivitet” - tillägg med 200 000 kr. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Linda Andersson (S) biträder Elin Hyltén-Cavallius yrkande. 

Ledamöter önskar att mötet ajourneras. 

Ordföranden beslutar att mötet ajourneras under ca. 10 minuter. 

Mötet återupptas därefter igen:  

Yrkande från Linda Andersson (S) sidan 4 - eventuella kommentarer ”de flesta av 
sektorns medarbetare ska delta i kommunens ”Mötas -projekt - ersätts ordet de flesta - 
mot ordet ”merparten”. 

Ordföranden konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med Linda 
Anderssons yrkande. 

Elin Hyltén-Cavallius (MP) yrkar att under avsnittet ”Konkret behöver nämnden” på sidan 
8  skrivs in en ny rad med rubrik  ”Integration och delaktighet av barn och ungdomar i 
kultur- och fritidsaktivitet” - tillägg med 200 000 kr. 

Linda Andersson (S) biträder Elin Hyltén-Cavallius yrkande. 

Annagreta Reinholdz (S) yrkar bifall till Elins förslag. Yrkandet biträds av Maria Oscarsson 
(V) och Linda Lindhe (V). 

 

Tom Ström (M) yrkar bifall till liggande förslag till budgetskrivelse. 

 

Beslutsordning 
Nämnden godkänner ordförandens förslag till beslutsordning, att det finns två yrkanden. 

Dels Elin Hyltén-Cavallius yrkande om tillägg i texten ”att under avsnittet ”Konkret 
behöver nämnden” på sidan 8  skrivs in en ny rad med rubrik  ”Integration och delaktighet 
av barn och ungdomar i kultur- och fritidsaktivitet” - tillägg med 200 000 kr med ny rad 
ställer proposition” 

Dels Tom Ströms yrkande om bifall till liggande förslag till budgetskrivelse. 

 

Ordföranden ställer propositionen enligt följande: 

Den som röstar bifall till Elin Hyltén-Cavallius förslag räcker upp handen - resultat 6 
handuppräckningar. 

Den som röstar för Tom Ströms förslag räcker också upp handen - resultat 3 
handuppräckningar. 

Omröstning begärs. 

   

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Omröstning 
Öppen omröstning med Ja eller Nej svar ombesörjs av sekreteraren. 

Enligt protokoll för omröstning får vi följande resultat. 

6 ledamöter röstar JA, för Elin Hyltén-Cavallius yrkande. 

3 ledamöter röstar NEj - för Elin  Hyltén-Cavallius yrkande. 

Ordförande konstaterar att Elin Hyltén-Cavallius yrkande vunnit flest röster. 

  

  

Beslutsunderlag 
Förslag budgetskrivelse 2016.docx 
Sektorschefens förslag till driftsförändringar 2016.pdf 
Verksamhetschefernas önskemål 
Verksamheternas effektmål 2016 
KFN pres § 
Eventuellt protokoll från samverksansmöte 2015-08-25  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 107 Ekonomisk redovisning från juli månad 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Drifts- och investeringsrapport till och med augusti månad läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen redogör för sektorns ekonomiska läge fram till juli 2015. Underlag 
lämnas vid mötet. 

Riktpunkten är 66 % och vi ligger på cirka 72 %. Underskott hänför sig till Höörs Bad och 
Sportcentrum samt nämndens egen verksamhet. 

Investeringsredovisning till och med 2015-07-31  delges presidiets ledamöter samtidigt. 

Ekonomisk skriftlig rapport har efterfrågats av ledamöter i god till nämndens 
möte. Sammanställning kommer att vara färdigställd till utskick inför nämndens möte.  

  

Beslutsunderlag 
KFN pres  Utdrag.doc 2015-08-04, § 86 
KFN 2015-07.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/118 

§ 108 Remissversion av regional kulturplan 
2016-2019 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Nämnden godkänner Hilda Knafves svar, som skickas till Kulturnämnden i Region Skåne.  

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige måste  ta beslut om en ny kulturplan för 2016-2019 senast i december 
2015. Region Skånes kulturnämnd har skickat ut en remissversion till de skånska 
kommunernas kulturnämnder. Sista svarsdag är 4 september 2015. 

Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve har utarbetat förslag till svar till Regionfullmäktige, 
som finns bilagt detta ärende. 

Region Skånes kulturnämnd önskar särskilt svar på följande frågor: 

Vilka är era förslag till förändringar i remissversionen av kulturplanen för 2016-2019? 

Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden? 

Har ni förslag på förändring av formerna för er dialog med Region Skåne? 

Höörs bibliotek har lämnat synpunkter genom bibliotekschefsgruppen i Skåne. 

Höörs musikskola har inga synpunkter på skrivelsen mer än att den är bra. 
Musikskolerektorn vill lyfta fram stycket på sid 11 i nämnden:  

”Skåne har en utvecklad infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med 
institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. Tillsammans står dessa 
aktörer för ett omfattande och varierat utbud av föreställningar och konserter i hela 
Skåne. Här finns kulturskolor, studieförbund, konstnärliga utbildningar vid teater- och 
musikhögskolorna, folkhögskolor med mera samt forskning inom scenkonst- och 
musikområdet vid universitet och högskola. För blivande dansare och koreografer saknas 
dock utbildningsmöjligheter på högskolenivå i Skåne. 

Institutionerna inom scenkonst- och musikområdet har uppdrag som förenar kontinuitet 
och förnyelse genom att både levandegöra ett kulturarv och svara för kunskap, 
konstnärlig kvalitet och utveckling. Institutionerna garanterar en långsiktighet i utbudet 
inom respektive konstområde och kan i kraft av sin identitet och legitimitet locka såväl 
nationella som internationella konstutövare till Skåne. De står också för en betydande del 
av arbetsmarknaden för professionella kulturarbetare.” 

  

Beslutsunderlag 
Förfrågan om yttrande regional kulturplan för Skåne 2016-2019.pdf 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 remissversion beslutad KN 2015-0....pdf 
KFN presidiet 2015-08-04, § 88 
Kultur- och fritidsstrategens förslag till svar (arbetsmaterial) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/73 

§ 109 Integrationsprojekt ”Språkkaféet 
Tillsammans” 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

”Språkkaféet Tillsammans” beviljas bidrag om 5 000 kr ur kultur- och fritidsnämndens 
konto för allmänna projekt. 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bidrag till integrationsprojektet ”Språkkaféet Tillsammans” har tillsänts 
kommunstyrelsen genom Lena Olausson och Birgit Andersson från Röda Korset och Ulla 
Premmert från Tillsammans Höör. I denna ansökan framgår anledning och motiv till 
bidraget och summan uppgår till 5 000 kronor. 

Kultur och fritidschef Freddy Friberg   har meddelat att bidrag ges i första hand till 
bidragsberättigade föreningar enligt de regler som Kommunfullmäktige har beslutat 
om. Kultur- och fritidschefen föreslår att en kulturförening bildas. Ekonomichef Lars-Johan 
Rosvall har yttrat sig i denna fråga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-28 att återremittera ärendet till kultur- 
och fritidschefen. 

Freddy Friberg har träffat Ulla Premmert (en av de sökande om bidrag) måndag 2015-06-
08. Nätverket ”Tillsammans Höör” vill i nuläget inte bilda någon förening utan vill fortsätta 
som fria aktörer. Flera föreningar tillhör dock nätverket: Svenska kyrkan, Röda korset, 
Rädda barnen och Eldsjälarna. 

Kultur- och fritidschefen svarar  i tjänsteskrivelse 2015-06-29 att bidragsreglerna inte 
tillåter bidrag till enskilda personer eller nätverk. Nämnden kan besluta bidrag under 
benämningen projekt. 

   

Beslutsunderlag 
Ansökan från ”Tillsammans Höör”, 2015-02-19 
Remissvar från Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, 2015-04-08 
Tjänsteskrivelse från Freddy Friberg, remissvar 2015-03-20 
KS au beslut 2015-04-28 
Tjänsteskrivelse från Freddy Friberg, remissvar 2015-06-29 
KFN presidium 2015-08-04, § 90 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/138 

§ 110 Skulpturpark 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ansökan avslås då kultur- och fritidsnämnden saknar medel för att anlägga skulpturpark. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Anders, i samråd med bland annat Höörs Konstförening, vill undersöka 
möjligheterna för en skulpturpark inom fastigheten Anders 5 i Höör. 

Skulpturparken ska ta hela tomten i anspråk för utställning men inte hindra annat 
utnyttjande som t ex dans- och lekgrupper, musik etc. Hela tomten skall också vara 
tillgänglig för rörelsehindrade. 

Anläggningskostnaden för marken bedöms till 0,5 mkr. 

Uppbyggnad av samlingen ska genom en ”konstnärsstafett”; första utställare är Lars 
Ekholm, upphovsman till MITTELEN, i Skånes mittpunkt vid Brännemölla. Kostnad för ca 
15 objekt beräknas till 1.2 mkr. 

Samlingen ska ägas av kommunen som också ansvarar för drift och underhåll. 

Ansvar för daglig tillsyn skall ligga på föreningen Anders. 

Jäv 
Lena Frykman (M) anmäler jäv och deltar inte i behandling av ärendet eller vid 
beslutsfattandet. 

Beslutsunderlag 
skulpturparkAdocx.docx 
skulpturparktomt.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/153 

§ 111 Ansökan om ökat hyresbidrag från 
Höörs Ishall AB (ärendet utgår från 
dagens föredragningslista) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ärendet utgår från dagens föredragningslista. 

  

Ärendebeskrivning 
Höörs Ishall AB har sedan 2010 ägt och bedrivit isverksamhet i ishallen. Ishallsbolaget 
upplever, att kostnaderna ökar medan intäkterna minskar. De ansöker därför om en ökad 
hyreserättning fr.o.m. 2016 med 200.000 kr. 

Beslutsunderlag 
1). Höörs Ishall AB har sedan 2010 ägt och bedrivit isverksamhet i ishallen enligt särskilt 
avtal. 
2).  Ishallsbolaget har kommit in med en ansökan om förhöjt hyresbidrag fr.o.m. 2016 
3).  Bolaget har efter förfrågan översänt årsredovisningar för 2013/2014 samt 2014/2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/152 

§ 112 Informationsärende: Bibliotekets 
programblad hösten 2015 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information om Höörs bilioteks upprättande av programblad hösten 2015 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Höörs bibliotek har upprättat program för hösten 2015. Programbladet delges samtliga 
ledamöter och ersättare. 

Programbladet kommer att läggas ut på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
programbladhösten2015.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  19 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/97 

§ 113 Anmälningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Punkten f)  ”Ansökan från Tjörnarps sockengille om bidrag på 24 257 kr för byte av 
ruttna stolpar och utgifter för målning av ringugnen i Tjörnarp”.  

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar 
medel. 

2. Övriga anmälningar enligt punkterna a) - e) läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Kulturmiljöprogram för Tjörnarp och Norra Rörum - behandlas på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2015-09-28. 

b) Äskandet av innebandysarg till KS 2015-08-10 - bifall till äskandet KFN 2015/36 

c) Äskande om Kulturskolesatsningen till KS 2015-08-10, § 153 - avslag på tilläggsanslag 
för 2015 + återremiss till KFN för långsiktlig plan, Dnr KFN 2015/35 

d) Omklädningslokaler på Snogeröds IP - KFN 2015/134 - Se bilagor i ärendet - Rapport 
vad som hänt i ärendet. 

e) Skrivelse från Höörs Ishall AB, angående ökad hyresersättning för 2016, Dnr KFS 
2015/296 -  

f) KFN 2015/142 Ansökan från Tjörnarps sockengille ställd till KFN om bidrag på 24 257 
kr för byte av ruttna stolpar och utgifter för målning av ringugnen i Tjörnarp. Ärendet är 
skickat till KS som har nyttjanderättsavtal med föreningen. Behandlas troligen av KS au 
2015-09-28 --> KS 2015-10-12 

  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  20 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/135 

§ 114 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälan av meddelanden ”Postlista juli – 15 augusti till 
handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
 

a) Postlista jul imånad  - 15 augusti - se separat lista som bifogas 

  

Beslutsunderlag 
Postlista över inkomna ärenden för juli månad 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  21 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/67 

§ 115 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationspunkterna a) - l) nedan läggs till handlingarna. 

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

b) Skåneleden i Rolsberga - ny dragning är oklar. 

c) 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. 

d) Kultur- och fritidsnämnden har 2015-07-16 mottagit en donation från Lena Ekström, 
Yxnaholma, bestående av snidad hörnhylla med lövdekoration i skinn, ett tiotal 
textilverktyg i trä, ett inglasat krucifix i korall (?) samt två föremål i hårslöjd. Föremålen har 
tillhört Karna Lindahl, som var född på Berggrenska gården och sedan bosatt i Lindahlska 
huset (idag riven gård på Berggrenska gårdens ägor). Enligt önskemål från Lena Ekström 
är föremålen nu placerade på Berggrenska gården. 

e) Revision på H65 skall genomföras. Konsult har anlitats för detta uppdrag. 

f) Höörs Havs- och flugfiskeklubb har inkommit med ansökan om bidrag  på 150 0000 kr 
för muddring av Tollerupssjön. Ansökan behandlas av Freddy Friberg som återkommer 
med information under hösten till presidiet. 

g) Tjörnarps gymnastikförening tänker satsa på dansverksamhet för barn. De ansöker om 
bidrag till en spegelvägg. Freddy tar hand om ansökan och begär in mer information 
innan det är möjligt att hantera. 

h) Länsstyrelsen har inkommit med beslut om tillstånd till ingrepp i formlämning i 
samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Misseröd 1:1.   

i) Problem med Björnlokor vid Frostavallen. Freddy pratar med Lars 
Frostemark för överenskommelse om åtgärder. 

j) Kulturnatt 18 september. Programmet kommer finnas på hemsidan from 2/9. 

k) KS § 145, 2015-08-10 - Kultur- och fritidsnämnden uppdras att påbörja diskussioner 
om rekreationsstråk till västra Ringsjön (Bosjökloster 1:595 - Blommeröd) 

l) Bästa biennalen - konstfestival under höstlovet i samverkan med Moderna museet. I 
Höör deltar Höörs konstförening med workshop i konsthallen och Kultur och Fritid med 
workshop kring installationen ”Breaths” på Höörs bibliotek.  
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  22 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/56 

§ 116 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 juni, juli och augusti månad redovisas följande delegationsbeslut: 

Freddy Friberg, sektorschef, delegationsbeslut om förordnande under 
semesterveckorna och attesträtt, Dnr KFN 2015/25 

Helen Hellström, verksamhetschef, delegationsbeslut om rätt till beslut/attesträtt under 
sommarveckorna, Dnr KFN 2015/125 

Freddy Friberg, sektorschef, delegationsbeslut om beslut/attesträtt för Johan Enbom, chef 
för Höörs Bad och Sportcentrum. 

 _____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  23 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/68 

§ 117 Rapport angående tillbud/ risker och 
personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Inga rapporter föreligger. 

Ärendebeskrivning 
Eventuell rapport till nämndssammanträde gällande tillbud och risker och personalläget. 

Inga rapporter föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  24 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 118 Ärenden under bevakning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information enligt punkterna a-d nedan om ärende under bevakning läggs till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 
a) Förslag om inomhuslokal för boule.  -  Är Inte aktuellt längre. 

b) Kultur- och fritidpolitiskt program - Politiska manifest - Bilaga för friluftslivet. Arbetet ska 
påbörjas hösten 2015. 

c) Verksamhetsavtal för biblioteket och musikskolan - Ska ses över tidig hösten 2015. 

d) Översyn av bidragsregler och avtal. Studieförbunden inbjudna till träffar med kultur- 
och fritidsnämndens ordförande i höst. 

  

  

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  25 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 119 Övrigt 

Beslut 
Kultur och fritidsnämndens beslut 

Ärenden redovisade under punkten 1-3 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Tom Ström (M) informerar från uppstartsmöte med Senior Sport School. Stor 
uppslutning kring uppstartsmötet. 

2. Jan Malmström (M) informerar om skrivelse från 9:onde Träningsstudio. Freddy Friberg 
svarar på frågorna. Återkoppling till kontaktperson från 9:onde sker. 

3. Freddy Friberg framför sitt tack för present i samband med födelsedag. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  26 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/131 

§ 120 Kultur- och fritidsnämndens möte 
2015-09-15 ställs in 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Inplanerat sammanträde för kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15 ställs in, samt  

2. Nästa sammanträde äger rum 2015-10-20, kl. 13.30. 

Ärendebeskrivning 
Presidiet föreslår att sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15 ställs in. 

Budgetberedningen har kallat till möte 2015-09-15,- eftermiddagstid där presidiet och 
sektorschefen måste närvara. 

_____ 

 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-09-01  27 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/131 

§ 121 Presentation av chef för Höörs Bad 
och Sportcentrum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Johan Enbom hälsas välkommen till kultur- och fritidsnämnden och som chef för Höörs 
Bad och Sportcentrum. 

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde har Johan Enbom inbjudits. Johan är anställd som chef för 
Höörs Bad och Sportcentrum sedan ca. 4 veckor tillbaka. 

Johan lämnar en kort presentation av sig själv och sin tidigare arbetslivserfarenhet. 

 

_____ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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