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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2015-11-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-11-20 Datum då anslaget tas ned 2015-12-12 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
  
 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  2 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Ersättare 
 
 
 
 
 
 
Övriga 

Linda Andersson (S) 
Annagreta Reinholdz (S) 
Linda Lindhé (V) 
Katarina Dyrssen (M) 
 
 
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef 
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg 
Elisabeth Hallberg, bibliotekschef, § 156 
Annika Eriksson, rektor musikskolan, §§ 156, 161 
Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare 

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  3 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Innehållsförteckning 
 Ärende Sida 
§ 150 Upprop ................................................................................................................................ 4 

§ 151 Val av justerare samt bestämmande av tidpunkt för justering av protokoll ......................... 5 

§ 152 Godkännande av föredragningslistan samt extraärenden ................................................... 6 

§ 153 Anmälan av kultur- och fritidsnämndens protokoll  från sammanträde 2015-10-20 ............ 7 

§ 154 Anmälan av presidiet protokoll från sammanträde 2015-10-27 ........................................... 8 

§ 155 Anmälan av presidiet protokoll från sammanträde 2015-11-03 ........................................... 9 

§ 156 Verksamhetsavtal för biblioteket och musikskolan ............................................................ 10 

§ 157 Ekonomisk Uppföljning för oktober månad ........................................................................ 11 

§ 158 Förslag till Internbudget 2016 och Intern kontrollplan 2016 .............................................. 12 

§ 159 Översyn av bidragsbestämmelser ..................................................................................... 13 

§ 160 Kulturskolans framtid ......................................................................................................... 14 

§ 161 Musikskolan önskar hyra glashyttan ................................................................................. 16 

§ 162 Organisationsförslag för Höörs Bad- och Sportcentrum samt öppettider för våren 
2016 .................................................................................................................................. 17 

§ 163 Granskning av Plan för Ringsjöbandet, del av översiktsplan för Höörs kommun .............. 18 

§ 164 Informationspunkt: Integrationsfrågor................................................................................ 19 

§ 165 Anmälningar ...................................................................................................................... 20 

§ 166 Information ........................................................................................................................ 21 

§ 167 Meddelanden ..................................................................................................................... 22 

§ 168 Ärenden under bevakning ................................................................................................. 23 

§ 169 Rapport angående tillbud och risker och personalläget .................................................... 24 

§ 170 Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................................... 25 

§ 171 Postlista - sammanfattning 2015-09-24 - 2015-11-02 ....................................................... 26 

§ 172 Övrigt ................................................................................................................................. 27 

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  4 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 150 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
Ledamöter är närvarande förutom: Carina Berg (SD) och i hennes ställe tjänstgör Martin 
Ohlsson (C). 

_____ 
  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Tom Ström (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, samt 

2. Justering sker på kommunkansliet den 20 november, kl. 13.00 

 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera protokoll är Carina Berg (SD). Då Carina Berg är frånvarande vid dagens 
möte föreslås Tom Ström (M) som justerare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 152 Godkännande av föredragningslistan 
samt extraärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Dagens föredragningslista godkänns, samt 

2. Extra ärende till dagens möte godkänns och kommer att behandlas under punkten 
Övrigt. 

  

Ärendebeskrivning 
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken 
ledamöter och ersättare har åtkomst. 

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

Anna Johnsson (MP) anmäler en fråga kring ”Regelverk och riktlinjer för upplåtande av 
lokal”. 

Sektorschef Freddy Friberg anmäler extra ärenden. 

  

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/132 

§ 153 Anmälan av kultur- och fritidsnämndens 
protokoll från sammanträde 2015-10-20 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. I protokoll från kultur- och fritidsnämndens möte 2015-10-20 § 139 rättas felskrivning i 
ärendebeskrivningen, samt 

2. Protokollet läggs i övrigt med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Protokollet är justerat och publicerat på kommunens hemsida. 

Ledamot Anna Johnsson påpekar att i § 139 i KFN:s protokoll från 2015-10-20 - 
ärendebeskrivning, står att Lars Frostemark var närvarande och detta stämmer inte. 

Se nedan rättelse: 

Texten i ärendebeskrivningen skulle varit följande: 

Vid arbetsutskottets möte 2015-10-08 deltog kommunens mark- och fastighetsförvaltare 
Lars Frostemark och ekonom Hedvig Lindgren. 

Presidiet hade bjudit in dem för information/redovisning av kostnader för anläggningar 
inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Presidiet ville 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 visades och 
presidiet ledamöter hade möjlighet att ställa frågor och diskutera kring de olika lokalerna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-20 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/191 

§ 154 Anmälan av presidiet protokoll från 
sammanträde 2015-10-27 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från presidiets sammanträde 2015-10-27 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från presidiets sammanträde 2015-10-27 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från presidiets 2015-10-27 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/128 

§ 155 Anmälan av presidiet protokoll från 
sammanträde 2015-11-03 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från presidiets möte 2015-11-03 läggs med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Presidiet protokoll från sammanträde 2015-11-03 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från presidiemöte 2015-11-03 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/194 

§ 156 Verksamhetsavtal för biblioteket och 
musikskolan  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förslag till verksamhetsavtal för bibliotek och musikskola för åren 2016--2020 godkänns. 

  

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Elisabeth Hallberg och musikskolerektor Annika Eriksson har tagit fram 
förslag till nya verksamhetsavtal med konsekvensanalys för innevarande 
mandatperiod. Avtalsparten Kommunstyrelsen är ändrad till Kultur- och fritidsnämnden. 
Verksamhetscheferna och personalen är nöjda med verksamhetsavtalen och menar att de 
bland annat medför en ökad delaktighet. Detta bekräftas av medarbetarundersökningen 
2013. 

Bibliotekschef Elisabeth Hallberg och musikskolerektor Annika Eriksson informerar 
muntligen vid kultur- och fritidsnämndens möte 2015-11-17. 

Beslutsunderlag 
Konsekvensanalys, verksamhetsavtal  
Verksamhetsavtal avseende Musik/kulturskola 2016-2020 
Verksamhetsavtal avseende musikskolan 2011-2015 
Verksamhetsavtal avseende bibliotek 2016-2020 
Verksamhetsavtal avseende bibliotek 2011-2015 
Verksamhetsplan musikskolan 
Biblioteksplan 2010-2013 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 157 Ekonomisk Uppföljning för oktober 
månad 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ekonomisk uppföljning för oktober månad läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar om ekonomisk uppföljning samt investeringar till och 
med oktober månad. Riktvärdet till och med oktober månad är 83,3 % . Underskott hänför 
sig till Höörs Bad och Sportcentrum samt nämndens egen verksamhet. 

  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober (uppdateras inom kort) 
Inv KFN okt 2015-11-02.xls 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/8 

§ 158 Förslag till Internbudget 2016 och Intern 
kontrollplan 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2016 enligt presidiets beslut 2015-11-
03 godkänns och antas som sin egen. 

Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden 

2. Förslag till Intern kontrollplan för 2016 antas. 

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

Presidiet diskuterade detaljer till internbudget vid extra presidiemöte 2015-10-27. 

  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2016 Blankett 4 
KFN blankett 1 - detaljbudget 
Protokollsutdrag från KFN presidiemöte 2015-11-03 § 139 
Protokollsutdrag från KFN 2015-10-20 § 147 
Detaljbudget KFN 2016 2015-10-27.xlsx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/169 

§ 159 Översyn av bidragsbestämmelser 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslå att Kommunfullmäktige beslutar 

Förslag till nya bestämmelser för kommunala bidrag gällande studieförbund och 
kulturföreningar antas. 

  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen ut 500 000 kr till studieförbund med verksamhet 
i Höörs kommun. Utbetalningar med 344 000 kr sker årligen till kulturföreningar 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. 

Kulturstrateg Hilda Knafve har utarbetat ”förslag på nya bestämmelser för kommunala 
bidrag” och ”Översyn av bidragsbestämmelser - studieförbund och kulturföreningar”. 

  

  

Beslutsunderlag 
Utredning ang nya bidragsregler studieförbund och kulturföreningar.docx 
Förslag på nya bestämmelser för kommunala bidrag - studieförbund och 
kulturföreningar.docx 
Nuvarande bestämmelser för kommunala bidrag - kulturföreningar.pdf 
Nuvarande bestämmelser för kommunala bidrag - studieförbund.pdf 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  14 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/35 

§ 160 Kulturskolans framtid 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. En arbetsgrupp bildas för att arbeta med 5 års plan för kulturskolan. I denna grupp ska 
ingå Tom Ström (M) och Annagreta Reinholdz (S), och 

2. Sektorsledningen utser vilka tjänstemän som ska ingå i arbetsgruppen, och 

3. Arbetet med 5 års plan för kulturskolan ska påbörjas omedelbart, samt 

4. Arbetsgruppen meddelar till kultur- och fritidsnämnden om fler resurser behöver knytas 
till planarbetet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare 

5. I början av 2016 ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut i ärendet, samt 

6. Därefter översänds ärendet till kommunstyrelsen för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Musikskolan ska utvecklas till en kulturskola både vad gäller verksamhet och lokaler. Ett 
utkast till 5-års plan har upprättats. Bild och formverksamhet föreslås också ingå som 
verksamhetsform. 

Yrkanden 
Jill Andersson (S) yrkar på att planen bör återremitteras till musikskolans rektor. Förslaget 
biträds av Linda Andersson (S). 

Annagreta Reinholdz (S) föreslår att en konsult tas in för som hjälp med att skriva ett 
förslag med tyngd. 

Freddy Friberg föreslår att en arbetsgrupp bildas för att arbeta med plan för kulturskolan. 
Arbetsgruppen bör representeras av dels politiker och dels tjänstemän. 

Kontaktpolitikerna inom musik- och kulturskolan inom KFN bör ingå + några tjänstemän. 

Tom Ström (M) föreslår att en utökning av lokalerna ska tas i beaktning för kulturskolan. 

  

Mötet ajourneras under 5 minuter. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det finns flera olika förslag. 

Efter diskussion finner ordföranden att nämndens ledamöter enats kring förslag på att 
bilda en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker.  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Musik- Kulturskolan. En 5-års plan.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/181 

§ 161 Musikskolan önskar hyra glashyttan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ärende ”Musikskolan önskar hyra glashyttan” återremitteras till kultur- och fritidssektorn 
för att inhämta mer information kring glashyttas framtida verksamhet, samt 

2. Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att på sitt möte i december alternativ i januari 
återuppta behandlingen av ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 
Musikskolan önskar hyra Glashyttan-lokalen. Musikskolans rektor Annika Eriksson har 
utformat förslag till hyresavtal angående glashyttan till presidiets möte 2015-11-03. 

Freddy Friberg informerar om sina samtal och diskussion med ägaren till Incendi - Helena 
Dunér i ärendet.  Annika Eriksson, musikskolerektor, informerar om sina kontakter med 
Incendi. Incendi har ändrat sig och vill fortsättningsvis hyra lokaler i kulturhuset Anders. 

 Vid presidiemöte 2015-11-03 föreslogs att 

 1. Förslag till hyresavtal för lokalen Glashyttan godkänns, och 

2. Musikskolans rektor ombeds att inkomma med kostnader för nytt värmesystem, 
uppvärmning och städning till decembersammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Musik-kulturskolan önskar hyra Glashyttan 
Avtal_Musikskolan_Anders_1.doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/183 

§ 162 Organisationsförslag för Höörs Bad- och 
Sportcentrum samt öppettider för våren 
2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Organisationsförslag för Höörs Bad- och Sportcentrum godkänns, samt 

2. Förslag till öppettider för våren 2016 godkänns. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare 

3. Önskemål om utlämnande av öppettider för Badet under lov-perioder överlämnas till 
chefen för Höörs Bad och Sportcenter. 

  

Ärendebeskrivning 
Chefen för Höörs Bad och Sportcentrum Johan Enbom presenterade förslag på 
organisation, vad gäller bl. a. bemanning, kompetens, säkerhet, krishantering, riskanalys 
och förbättringsarbete vid extra presidiemöte i oktober. Arbetsplatsen består av gym, 
kampsporthall, idrottshall, sporthall och simhall. 

Förslag till öppettider för Höörs Bad och Sportcentrum för 2016 föreligger vid dagen möte. 

Yrkanden 
Fråga om öppettider för lovverksamhet ställs. Överlämnas till chefen för Höörs Bad- och 
Sportcenter  

  

Beslutsunderlag 
Förslag på öppettider i badet 2016.docx 
Organisation Höörs Bad och Sportcentrum (3).docx 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/190 

§ 163 Granskning av Plan för Ringsjöbandet, 
del av översiktsplan för Höörs kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Nämnden har inget att erinra mot Plan för Ringsjöbandet, del av översiktsplan för Höörs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har arbetat fram en plan för hur man bäst kan nyttja Ringsjöbandet för 
boende, företagande och rekreation. I planen har man även tagit hänsyn till bevarandet 
av den naturen i området och värdefulla kulturmiljöer. 

Ringsjöbandet är Ringsjöns norra stränder och sluttningarna ner mot sjön i Ormanäs, 
Stenskogen, Rörvik, Stanstorp, Nyby, Sätofta och Jägersbo. 

Planen möjliggör 200 nya bostäder, 13 områden för natur och rekreation, verksamheter 
för till exempel vård, konferens och fritid och bättre tillgänglighet i för friluftsliv. Planen ska 
bli en del av översiktsplanen för Höörs kommun. 

Synpunkter ska lämnas till Kommunstyrelsen senast 8 december. 

  

Länk till Plan för Ringsjöbandet på kommunens 
hemsida: http://www.hoor.se/sv/MiljoBoende/Aktuella-planer/Oversiktsplan-
2015/Granskning-av-Plan-for-Ringsjobandet/ 

Beslutsunderlag 
Ringsjöbandet granskning hela webb.pdf 
Samrådsredogörelse Ringsjöbandet.pdf 
Missiv.pdf 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/195 

§ 164 Informationspunkt: Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Muntlig information, som delges av sektorschefen, kring integrationsfrågor läggs till 
handlingarna. 

2. Sektorsledningen får i uppdrag att till ett närliggande nämndsmöte bjuda 
in verksamhetschefen för Ungbo - boende för ensamkommande flyktingsbarn, Filip 
Persson att komma och informera inför nämnden. Även integrationskoordinator Gull-Britt 
Persson ska bjudas in. 

 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef Freddy Friberg informerar muntligen på dagens möte om aktuella läget vad 
gäller integrationsfrågor för Höörs kommun. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/97 

§ 165 Anmälningar  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Punkten 5 nedan gällande brandvagnen - kulturstrateg Hilda Knafve informerar om att 
brandvagnen placerats hos Räddningstjänsten. 

2. Övriga anmälningar enligt punkterna 1-4 läggs med godkännande till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
1) Kulturmiljöprogram för Tjörnarp och Norra Rörum - återremiss från Kommunfullmäktige 
2015-10-28 - Möte i  styrgruppen 2015-11-18. 

2) Omklädningslokaler på Snogeröds IP, KFN 2015/42 - möte med föreningen kommer att 
ske. 

3) Möte med Skånes hembygdsförbund och medlemsföreningar 2015-12-08  i 
kommunhuset, KFN 2015/157 

4) Revision av H65 och förslag till nyttjanderättsavtal, Dnr KFN 2015/98   

5) Brandvagn från 1919 är flyttad från gamla Brandstationen, till förråd på VA-
gruppen. Räddningstjänsten tar hand om brandvagnen.  (Dnr 2015/198) 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  21 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/67 

§ 166 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationspunkterna a-e läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Skrivelse från kommunmedborgare angående uppsättning av minnesplatta på 
fastigheten Flugan 1 över Nils Ludvig (KFN 2013/83). Kultur- och fritidsstrategen har 
kontaktat fastighetsägaren som säger nej till minnesplatta. Kommunmedborgaren är 
meddelad detta besked. 

b) Kyrkan i samarbete med Höörs IS vill anordna ett fastelopp 19 mars 2016. Hälsans stig 
är slingan som kommer att springas. 

c) Bästa biennalen i konsthallen och biblioteket - Hilda Knafve informerar 

d) Möte med kulturföreningar 2015-11-17, kl. 18.00 

e) Kulturparlamentet 2015-11-26, Anmälan gjord för Jill Andersson och Tom Ström. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  22 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 167 Meddelanden 

Beslut 
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

Meddelanden enligt punkterna 1-5 nedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll från Sösam-möte 2015-10-13, Dnr 2015/93 

2. Protokoll från Sösam-möte 2015-11-10, Dnr 2015/93 

3. Minnesanteckningar från möte med pensionärsföreningar 2015-10-14, Dnr 2015/199. 

4. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare lämnat remissvar angående ”Ny 
Kvalitetsstandard för Skåneleden”. Slutversion finns tillgänglig för genomläsning, Dnr KFN 
2015/26   

5. Minnesanteckningar från samverkansmöte mellan KFN presidium och BUN au och SN 
au 2015-11-05, Dnr KFN 2015/1 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  23 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 168 Ärenden under bevakning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 
a) Kultur- och fritidpolitiskt program  -  Bilaga för friluftslivet. 

b) Uppföljning av verksamhetsavtal för H65. 

c) Bidragsansökan från Höörs Havs- och Flugfiskeklubb, se beslut i KFN 2015-10-20, § 
134, Dnr KFN 2015/137   

d) Information om Friidrottsarena på Jeppavallen, Dnr KFN 2015/156 

e) Allaktivitetshuset Älvkullens framtida inriktning - Chefen för fritidsverksamheten har 
presenterat ett förslag på bemanning för att kunna ha kvällsverksamhet på Ringsjöskolan. 
Dnr KFN 2015/192 

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  24 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/68 

§ 169 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Muntlig redovisning mottages och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef Freddy Friberg och kulturstrateg Hilda Knafve informerar muntligt i ärendet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  25 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/54 

§ 170 Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information om redovisade 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 oktober och november månad redovisas följande delegationsbeslut: 

Inköp av larmsystem till Höörs Bad och Sportcentrum, delegat Freddy Friberg, Dnr KFN 
2015/200 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  26 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/135 

§ 171 Postlista - sammanfattning 2015-09-24 - 
2015-11-02 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta 

Postlista för perioden 2015-09-24 - 2015-11-02 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning av postlista 2015-09-24 - 2015-11-02 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av postlista 20150924 --.xlsx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  27 (27) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 172 Övrigt 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  På Anna Johansson (MP) fråga om regelverk och riktlinjer för upplåtande av kultur- 
och fritidsnämndens lokaler 

  a) Sektorsledningen får i uppdrag att reda ut frågan kring hur kommunens ställer sig till 
uthyrning av lokaler. Återrapporterar till nämnden.  

  b) Sektorsledningen får i uppdrag att återrapportera till nämnden hur det förhåller sig 
kring alkoholpolicy vid nyttjandet av kommunens lokaler.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare 

2. Nämnden avslutar gärna årets sista möte med en lättare julmåltid tillsammans, samt 

3. Sektorschef får gärna bjuda personal inom kultur- och fritidssektorns på jullunch. 

Ärendebeskrivning 
1. Anna Johansson (MP) tar upp extra ärende som tillkommit vid dagens möte - 
Regelverk och riktlinjer för upplåtande av kultur- och fritidsnämndens lokal. 

2. Freddy Friberg ställer fråga om nämnden vill avsluta årets sista möten med en enkel 
jullmåltid? 

3. Freddy Friberg ställer fråga om han som sektorschef kan bjuda personal inom kultur-
 och fritidssektorns på jullunch? 

  

  

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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