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§ 122 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter konstateras att beslutade ledamöter är 
närvarande. 

Ärendebeskrivning 
Vid upprop framkommer att Tom Ström (M) meddelat frånvaro och att Lena Frykman (M) 
tjänstgör i hans ställe. Maria Oscarsson (V) har meddelat frånvaro och att Linda Lindhe 
(V) tjänstgör i hennes ställe. Robin Nord (C) har meddelat frånvaro och att Marin Olsson 
(C) tjänstgör i hans ställe. Carina Berg (SD) är frånvarande men har inte meddelat detta, 
Josef Nanasi (SD) tjänstgör i Carina Berg ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Godkännande av föredragningslistan 
samt extraärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Dagens föredragningslista godkänns, och 

2. Extra ärende har tillkommit och kommer därför att behandlas som egen punkt på 
föredragningslistan, samt 

3. Andra anmälda extra ärenden kommer att behandlas under punkten övrigt. 

 

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

Sekreteraren meddelar extra ärende från presidiets möte 2015-10-08. Ärendet får en 
egen punkt på föredragningslistan och behandlas sist. 

 

_____ 
  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Helena Ohlsson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
samt 

2. Justering sker på kommunkansliet den 27 oktober, kl. 09.30. 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera protokoll är Helena Ohlsson (SD). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/127 

§ 125 Anmälan av protokoll från presidiet 
2015-09-01  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från presidiemöte 2015-09-01 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Presidiets protokoll från sammanträde 2015-09-01 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från KFN presidium 2015-09-01 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/130 

§ 126 Anmälan av protokoll från kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde  

 2015-09-01 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-09-01 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-09-01 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från KFN 2015-09-01 
_____ 

 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/124 

§ 127 Anmälan av protokoll från presidiet 
2015-10-08 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från presidiets sammanträde 2015-10-08 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Presidiets protokoll från sammanträde 2015-10-08 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från KFN presidium 2015-10-08 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/6 

§ 128 Ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden är Anna Johnsson (MP), och 

2. Ordföranden hälsar Anna Johnsson (MP) välkommen till kultur- och fritidsnämnden. 

  

Ärendebeskrivning 
Amra Alajbegovic (MP) har av Kommunfullmäktige 2015-08-26, § 102 entledigats från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Ny ersättare har utsetts av 
kommunfullmäktige 2015-09-30, § 103. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 129 Delårsrapport med investeringsrapport 
för kultur- och fritidsnämnden 2015 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Delårsrapport 2015 och investeringsrapport läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen informerar om delårsrapport och investeringsrapport 2015 för 
kultur- och fritidsnämndens ledamöter . Riktpunkten för augusti är 66 % och nämnden 
ligger på cirka 72 %. Underskott hänför sig till Höörs Bad och Sportcentrum samt 
nämndens egen verksamhet. Nämndens ledamöter har genomgått flera 
utbildningsinsatser i samband med ny mandatperiod samt nämndens möten är 
förlagda på dagtid numera. Detta är anledningen till nämndens egna  verksamhet går med 
underskott. Underskottet för Höörs Bad och Sportcentrum är underfinansierat och detta är 
välkänt sedan budget 2015. 

Kultur- och fritidschefen går även igenom investeringrapport för perioden fram till och med 
augusti för 2015. 

Beslutsunderlag 
KFN Verksamhetsberättlse delår 2015 - slutlig version.doc 
Mall Investeringsredovisning 2015 KFN.doc 
Mall Investeringsredovisning 2015 KFN.xls 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 130 Ekonomisk rapport för september 
månad 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ekonomisk rapport avseende september månad läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen informerar om ekonomisk rapport samt investeringar till och med 
september månad. Riktpunkten är 75 % och vi ligger på cirka 82 %. Underskott hänför sig 
till Höörs Bad och Sportcentrum samt nämndens egen verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Resultat sep 2015 KFN ansvar2.xls 
Investeringar sep 2015 KFN ansvar.xls 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/184 

§ 131 Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden samt presidiet 2016 

Beslut 
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

Sammanträdestider enligt förslag för kultur- och fritidsnämnden och presidiet för 2016 
fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Förslag/utkast till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och presidiets 
för 2016 presenteras vid dagens möte. 

Beslutsunderlag 
Utkast till sammanträdestider 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/183 

§ 132 Inträdesavgift för Höörs Bad och 
Sportcentrum 2016  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Inträdesavgifter enligt av sektorn inlämnat förslag tillstyrks med följande tillägg: 

Nytt alternativ för familj förs in i prislistan enligt följande: 

Enstaka inträde: 1 vuxen + 3 barn = 100 kr 

Klippkort: 1 vuxen + 3 barn = 1 000 kr 

Månadskort: 1 vuxen + 3 barn = 250 kr 

Årskort: 1 vuxen + 3 barn = 2 700 kr 

Terminskort: 1 vuxen + 3 barn vårtermin = 1 500 kr samt 1 vuxen + 3 barn hösttermin = 
1 200 kr 

2. Beslut om inträdesavgifter överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare 

3. Anmälan av ”Öppettiderna för bad och sporthall” överlämnas till presidiet att behandlas 
vid nästkommande presidiemöte och därefter återkomma för beslut i Kultur- och 
fritidsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Beslut om inträdesavgifter togs av kommunfullmäktige 2015-01-28 . Kultur- och fritidschef 
Freddy Friberg och chefen för Höörs Bad och Sportcentrum har diskuterat inträdesavgifter 
för 2016. Förslag till inträdesavgifter föreligger vid dagens möte. 

Yrkanden 
Elin Hyltén-Cavallius (MP) lämnar yrkande om att ytterligare alternativ för familj förs in i 
prislistan: 

Enstaka inträde: 1 vuxen x 3 barn = 100 kr 

Klippkort 10 ggr: 1 vuxen och 3 barn = 1 000 kr 

Måndskort: 1 vuxen och 3 barn = 250 kr 

Årskort: 1 vuxen och 3 barn = 2 700 kr 

Terminskort: 1 vuxen och 3 barn vårtermin = 1500 kr samt 1 vuxen och 3 barnhösttermin 
= 12 00 kr 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Elin Hyltén-Cavallius (MP) yrkande biträds av Linda Lindhé (V) och Anna Johnsson (MP). 

  

Beslutsordning 
Ordföranden meddelar att det finns två förslag, dels sektors förslag och dels Elin Hyltén-
Cavallius  (MP) förslag. 

Ordförande ställer proposition på båda förslagen och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutat i enlighet med Elin Hyltén-Cavallius (MP) förslag. 

Beslutsunderlag 
KF 2015-01-28, § 7 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/169 

§ 133 Översyn av bidragsbestämmelser 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Det ska snarast påbörjas en genomgång/revidering av bidragbestämmelser till samtliga 
föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, och 

2. Initialt är genomgången riktad mot Studieförbund och Kulturföreningar, samt 

3, Kultur- och fritidschef tillsammans med kulturstrateg får i uppdrag att lämna ett 
tjänstemannaförslag som kan behandlas av kultur- och fritidsnämnden före årets slut. 

  

  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen ut 500 000 kr till studieförbund med verksamhet 
i Höörs kommun. Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och fritidsstrategen 
har träffat studieförbunden för enskilda samtal om dess verksamhet. En diskussion om 
nya bidragsregler behövs. Information lämnas på mötet . 

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/137 

§ 134 Bidragsansökan från Höörs Havs- och 
Flugfiskeklubb 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Behandlingen av bidragsansökan från Höörs Havs- och Flugfiskeklubb bordläggs 
vid dagens möte, och 

2. Behandlingen av bidragsansökan återupptas när Sparbankstiftelsen lämnat besked om 
beviljande av bidrag till Höörs Havs- och Flugfiskeklubb, samt 

3. Kultur- och fritidsnämnden behöver också veta godkända budgetramar för 2016 för att 
kunna ta beslut gällande bidragsansökan. 

  

Ärendebeskrivning 
Ordförande Lars Forsberg från Höörs Havs- och Flugfiskeklubb är närvarande vid 
presidiets möte 2015-10-08.  

Ordförande informerar om klubbens verksamhet och den förestående muddringen av 
Tollerupsjön. Han överlämnar bland annat folder som beskriver verksamheten och förslag 
till ”Sponsor paket” har upprättats för att skaffa fler sponsorer till verksamheten. Klubben 
har medel att kunna betala en ansenlig del av muddringen av sjön och har kontaktat 
Sparbankstiftelsen för att få bidrag till densamma. Klubbens medlemmar arbetar mycket 
med att förbereda muddringen bland annat genom slyavverkning och har även kontakt 
med SVEA-Skog för avverkning av träd m.m. för att grävmaskin ska kunna ta sig fram och 
även godkännande av avstjälpningsplats för muddringsmassorna. 

I ansökan om bidrag för att kunna genomföra muddringsarbeten samt att återställa 
fiskbestånd i sjön samt även utbyte av bryggor ansöker klubben om 150 000 kr från 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendet överlämnas till presidiet utan tjänstemannaförslag 

  

  

Beslutsunderlag 
Image.pdf 
Information om sålda fiskekort.pdf 
Mail ang. möjlighet att söka bidrag.pdf 
Anbud från Nebbhuset AB.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/166 

§ 135 Bildande av ny förening - Höörs 
konståkningsförening 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Höörs Konståkningsförening registreras som ungdomsförening, och 

2. De tider som finns bokade i den gamla föreningens namn övergår till den nya 
föreningen från och med 2015-08-25. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Konståkningsklubb begärde sig själv i konkurs 2015-08-20 med fastställande 2015-
08-24. Ny förening Höörs Konståkningsförening har bildats med godkännande från 
Riksidrottsförbundet. Den nya föreningen vill bli registrerad som ungdomsförening samt ta 
över den gamla föreningens tider i Ishall och Älvkullens träningslokal. 

Beslutsunderlag 
Image.pdf ( Bevis - Skatteverket) 
Image.pdf (Riksidrottsförbundet - godkännande som medlem) 
Meddelande.htm (mailkonversation) 
HöörsKonståkningsförening_Orgnr.pdf 
HöörsKF_Stadgar.pdf 
HöörsKF_Årsmöte.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/156 

§ 136 Information om Friidrottsarena på 
Jeppavallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Information om Friidrottsarena på Jeppavallen läggs med godkännande till 
handlingarna, och 

2. Sektorschefen får i uppdrag att anmäla att ordförande och vice ordförande från kultur- 
och fritidsnämnden ska ingå i styrgruppen för Friidrottsarenan. 

  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande friidrottsanläggning på Jeppavallen är nedsliten, ej komplett och omodern utan 
tillgänglighetsanpassning och med begränsade omklädnings-/ förvaringsmöjligheter. 

Kultur- och fritidschef Freddy Friberg har inför kommunstyrelsens arbetsutskott föredragit 
ärendet - Friidrottsarena på Jeppavallen. Se separat presentation ”igångsättning 
Jeppavallen” som publiceras med föredragningslistan på Höör24. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 om igångsättning av projektet ”Jeppavallen” med 
förutsättning att projektbudgeten inte överskrids. 

  

Beslutsunderlag 
Image.pdf (meddelande om beslut) 
Image.pdf (medfinansieringsintyg) 
Igångsättning Jeppavallen - presentation för KSAu 2015-09-28.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/167 

§ 137 Synpunkter på fördelning av tider i 
idrottshallarna 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Norra Rörums Gymnastik- och fotbollsförening får för säsongen 2015-2016 använda sig 
av de tider som finns tillgängliga 2015-09-15. 

Ärendebeskrivning 
 Norra Rörums Gymnastik- och fotbollsförening besvärar sig över att de inte blivit 
tilldelade samma tider som tidigare år i Sätofta Sporthall. Se vidare bilagd 
mailkonversation. 

Beslutsunderlag 
mailkonversation med föreningen 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/161 

§ 138 Revision av avtal med Höörs 
föreningsallians 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ett möte anordnas mellan Höörs Föreningsallians och Kultur- och fritidsnämnden för att 
se över ingångna avtal och uppdrag, och 

Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att bereda ärendet och föreslå tidpunkt för möte. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Föreningsallians har hyreskontrakt i Berggrenska Gården förutom det stora 
skötselavtalet på Kultur- och fritidsnämndens fotbollsplaner. Föreningsalliansen vill ha en 
översyn av dessa avtal med avseende på innehåll och ersättning. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/170 

§ 139 Informationsärende: Redovisning av 
kostnader för anläggningar inom kultur- 
och fritidsnämndens verksamhets-
område  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisning av kostnader på lokaler som finns i kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde beaktas. 

Ärendebeskrivning 
Vid dagens möte deltar kommunens Mark- och fastighetsförvaltare Lars Frostemark och 
ekonom Hedvig Lindgren. 

Presidiet har bjudit in dem för information/redovisning av kostnader för anläggningar inom 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Presidiet vill veta underlaget till de 
hyror kultur- och fritidsnämnden betalar för sina fastigheter och mark. Likaså för 
idrottsplatser, badplatser, Hagahuset och skolmuséet. 

En förteckning med kostnader för kultur- och fritidsnämndens lokaler visas och presidiet 
ledamöter har möjlighet att ställa frågor och diskutera kring de olika lokalerna. 

  

Beslutsunderlag 
Fastigheter KFN 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/97 

§ 140 Anmälningar  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1a. På punkten  8 nedan svaras H65 enligt följande:  då det handlar om ett 50 års 
jubileum kan lokalen upplåtas under förutsättning att nödvändiga tillstånd inhämtas. 

1b. Sektorschefen ska skriva ett avtal med H65 avseende upplåtelsen. 

2. På punkten 10 nedan ges kulturstrateg Hilda Knafve i uppdrag att undersöka om 
område Munkarps Akvedukt ingår i området Munkarps fälad. Svar lämnas till Lena 
Frykman. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar vidare 

3. Anmälningar enligt punkterna 1 - 7, 9 samt 11-12 nedan läggs med godkännande till 
handlingarna. 

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

2) Omklädningslokaler på Snogeröds IP - KFN 2015/42  - Se bilaga i ärendet - Rapport 
vad som hänt i ärendet. 

3) Skrivelse från Höörs Ishall AB, angående ökad hyresersättning för 2016, Dnr KFS 
2015/296 - ? fortsatt behandling 

4. Önskemål om klättervägg - inkommit från medborgare via mail. Vilket svar ska ges? 
KFN 2015/151 (föreslår att de bildar en förening för detta) 

5. Beslut i KS att ge KFN i uppdrag att påbörja arbetet med rekreationsstråk till Västra 
Ringsjön. Diskussion med markägare påbörjad. KFN 2015/149. 

6. Röjning vid Stenbocksstenen i Stockamöllan, Munkarp 2:1, är efterfrågad. Röjningen 
har tidigare skötts av ideella krafter. Efter samtal med kommunekologen i Eslövs kommun 
har hon nu åtagit sig skötseln from 2016. (ta bort ärendeet sedan) 

7. Dags att träffa pensionärsföreningarna - 14 oktober kl 14.00 - Information på 
mötet  och Jill och Hilda deltar. 

8. Lokalupplåtelse till H65, 50 års jubileum - Sporthallen, KFN Dnr KFN 2015/188 

9. Möte med Skånes hembygdsförbund och medlemsföreningar 15/10 kl 18.00, 
kommunhuset. KFN 2015/157 

10. Länsstyrelsen: Beslut om utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet 
Munkarps fälad, Höörs kommun. Sista dag för yttrande är den 6 november 2015. 
Tjänstemannaförslag om framtida sammankoppling med Frostavallens strövområde. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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11.  Revision av H65 och förslag till nyttjanderättsavtal - Muntlig redovisning vid mötet 

12. Granskning av Plan för Ringsjöbandet, del av översiktsplan för Höörs kommun, 
Synpunkter lämnas senast 2015-12-08, Dnr KFN 2015/190 

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/67 

§ 141 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Beträffande punkt b nedan; nämnden framför sitt tack till Kultur- och fritidssektorns 
medarbetare Helen Hellström och Gunilla Brantberger samt övriga arrangörer av SKUTT-
lägret, samt 

Övriga informationspunkter a-k läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
a) Kyrkan i samarbete med Höörs IS vill anordna ett fastelopp 19 mars 2016. Freddy 
Friberg informerar framöver 

b) Årets SKUTT-läger - utvärdering Dnr  KFN 2015/158  Helen och Gunilla ska uppskattas 
i beslutstexten. Föreningarna ska omnämnas. 

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. Vid ett möte med 
fotbollsföreningarna bestämdes att ett förslag om vaktmästeri kommer från Höörs 
föreningsallians och Kultur- och fritidschefen. 

d) Rapportering Höörs kulturnatt 2015 - Hilda Knafve informerar 

e) Bästa biennalen i konsthallen och på biblioteket under höstlovet 

f) SALTO 6/10 - avsedd för åk 5 

g) Mötesanteckning från träff med kontaktpolitiker , 2015-09-07 - Administration, KFN 
2015/79 

h) Protokoll från samverkans mellan KFN presidium  och BUN au 2015-09-08, Dnr KFN 
2015/159 

i) Minnesanteckningar från samverkan mellan KFN presidium och SN au, 2015-09-28, Dnr 
Kfn 2015/168 

j) Polismyndigheten i Skåne - rapport om olaga intrång vid Höörs Bad och Sportcentrum, 
KFN 2015/11 

k) Mötesanteckning angående Skateparken, 2015-09-16, Dnr KFN 2015/64 

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/68 

§ 142 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen mottages och läggs till handlingarna. 

  

 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg rapporterar muntligt vid nämndsammanträde. 

  

  

  

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-20  27 (33) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/56 

§ 143 Redovisning av delegationsbeslut för 
Kultur- och fritidsnämndens verksam-
hetsområde 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
 

Något delegationsbeslut föreligger inte inför detta sammanträde. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-20  28 (33) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/135 

§ 144 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Postlista enligt redovisad lista nedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Postlista 15 augusti - 24 september, se separat lista som bifogas 

  

  

Beslutsunderlag 
Postlista över inkomna ärenden för perioden 15 augusti - 24 september  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 145 Ärenden under bevakning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

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

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

  

  

  

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/8 

§ 147 Upprättande av förslag till Internbudget 
2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Presidiet får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsektorn lägga ett förslag till 
internbudget, och 

2. Förslag till Internbudget redovisas för nämnden vid nästkommande sammanträde. 

  

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har 2015-10-19 överlämnat ett förslag på ramtilldelning. För att kunna 
behandla detta förslag i internbudgeten föreslås, att presidiet och verksamhetscheferna 
bereder detta och förslaget redovisas i november för Kultur- och fritidsnämnden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/142 

§ 148 Ansökan från Tjörnarps sockengille om 
bidrag till kostnader för reparation av 
Gunnarps tegelbruk 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslås bevilja Tjörnarps sockengille det sökta bidraget på 24 257 kr 
för reparation av ringugnen. 

Ärendebeskrivning 
Ringugnen i Tjörnarp uppfördes 1898 och var under 1900-talets första hälft byns största 
företag. Efter en brand 1958 lades bruket ned. Själva brännugnen blev kvar men 
taköverbyggnaden brann ner. 

Efter branden användes ugnen en tid som hönseri och potatiskällare men förföll därefter. 
1985 kom ugnen med i Länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram och i Höörs kommuns 
Bevaringsplan. Samma år förvärvade Höörs kommun ugnen genom markbyte. 

1993 – 94 restaurerades ringugnen och försågs med en taköverbyggnad på initiativ av 
ideella krafter i Tjörnarps sockengille. 

Tjörnarps sockengille har sedan 1993 nyttjanderättsavtal med Höörs kommun som äger 
fastigheten. 

Ringugnen är idag ett populärt besöksmål och Höörs enda industrimuseum. Ugnen är 
öppen för besökare alla dagar året runt och ingår i vandringsleden Tegelbruksleden från 
Tjörnarps station. Byggnaden har höga kulturhistoriska värden och är utpekad i Regionalt 
bevarandeprogram för Skåne. Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2015-05-19 Tjörnarps 
sockengille 25 tkr till en dokumentärfilm om tegeltillverkningen. 

Ringugnens idag 20 år gamla taköverbyggnad är nu i behov av reparation. Stolpar är 
ruttna och takets träkonstruktion behöver målas. Kultur- och fritidsnämnden anser det 
vara mycket viktigt att ringugnen är i ett gott skick och är tillgänglig för besökare. 
Tjörnarps sockengille ansökte om statligt bidrag på 24 257 kr hos Riksantikvarieämbetet 
för reparationsinsatserna men fick avslag 2015-06-22. Sockengillet söker därför nu 
samma summa, 24 257 kr, hos Höörs kommun. Ansökan ställdes till Kultur- och 
fritidsnämnden 2015-07-11. 

Nyttjanderättsavtalet är skrivet mellan Tjörnarps sockengille och kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidsnämnden saknar budget för underhåll av Ringugnen och lämnar 
därför yttrande till kommunstyrelsen att de beviljar sockengillet den sökta summan om 
24 257 kr. 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Lena Frykman yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med liggande 
förslag. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 149 Extra arbetsmöte gällande 
Allaktivitetshuset Älvkullens framtida 
inriktning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Extra arbetsmöte gällande Allaktivitetshuset Älvkullens verksamhet anordnas och förläggs 
på förmiddagen i samband med kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde 2015-11-
17. Exakt tid och plats meddelas senare.  

  

Ärendebeskrivning 
Chefen för fritidsverksamheten Helen Hellström informerar om personalsituationen på 
Allaktivitetshuset Älvkullen. 

Besöksantalet på Älvkullen är vissa kvällar väldigt stort och lokalerna är trånga. Vi har ett 
stort antal besökare som tillhör den äldre tonårsgruppen 17-20 år. Den största delen av 
dessa besökare är nyanlända pojkar. En del av besökarna har vi svårt att kommunicera 
med då de varken kan svenska eller engelska.  För att möta detta har vi ökat 
bemanningen kvällstid. Vi har även kontakt med de olika boendena som finns i 
kommunen och vi försöker få till ett samarbete som ska fungera. Vi upplever dock att 
resurserna inte är tillräckliga vissa kvällar. Vi vet även att gruppen nyanlända kommer att 
öka och att besöksantalet på Älvkullen kommer att stiga ytterligare. Vi behöver ha en 
beredskap för detta. Vi ser att de yngre tonåringarna från 13 år väljer att gå igen när de är 
många av de äldre här. Många av våra tidigare besökare kommer inte längre till Älvkullen 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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