
 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  1 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Plats och tid Kommunhuset, Cafeterian samt Backasalen 
 Tisdagen den 15 december 2015 kl 13:30–16:30 
  
Beslutande Jill Andersson (S), Ordförande 

Tom Ström (M), 1:e vice ordförande 
Maria Oscarsson (V), 2:vice ordförande 
Anna Johnsson (MP), ledamot 
Elin Hyltén Cavallius (MP), ledamot 
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Carina Berg (SD), ledamot §§ 173-189 
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Utses att justera Maria Oscarsson Paragrafer 173 - 196 
  
Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2015-12-22, kl. 08.00 
  
Sekreterare  
  
  
Ordförande  
 Jill Andersson 
  
Justerande  
 Maria Oscarsson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2015-12-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-12-22 Datum då anslaget tas ned 2016-01-14 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga 

Linda Andersson (S) 
Annagreta Reinholdz (S) 
Linda Lindhé (V) 
Katarina Dyrssen (M) 
Lena Frykman (M) 
 
 
Freddy Friberg, kultur- och fritidschef 
Hilda Knafve, kultur- och fritidsstrateg 
Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare 
Elisabeth Hallberg, bibliotekschef, §§ 186-188 
Pia Ivarsson, filmpedagog, § 174 
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§ 173 Jultallrik i Cafeterian på Kommunhuset - 
kl. 13.30 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för gemensam måltid och önskar varandra god jul och 
gott nytt år. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare samt sektorns tjänstemän startar 
dagens möte med att i kommunens Cafeteria avnjuta en julmåltid. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 174 Visning av film - Tegelugnen Tjörnarp, 
Backasalen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden tackar Pia Ivarsson för visning av 
historisk dokumentärfilm om Ringugnen i Tjörnarp. 

Ärendebeskrivning 
Ringugnen i Tjörnarp uppfördes 1898 och var under 1900-talets första hälft byns största 
företag. 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. 

Vid dagens möte visas en film om Ringugnens historia. Pia Ivarsson som skapat filmen 
berättar och informerar. 

Kultur- och fritidsnämnden har skrivit ett nyttjanderättsavtal med dels Pia Ivarsson dels 
Tjörnarps Sockengille. Filmen ska finnas att låna på biblioteket men också för visning från 
kommunens hemsida. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  6 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 175 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Efter upprop enligt förteckning konstateras att beslutade ledamöter är närvarande. 

_____ 
  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Maria Oscarsson (V) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
samt 

2. Justering sker på kommunkansliet den 22 december, kl. 08:00. 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera protokoll är Maria Oscarsson (V) 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/133 

§ 177 Anmälan av kultur- och fritidsnämndens 
protokoll från sammanträde 2015-11-17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från kultur- fritidsnämndens sammanträde 2015-11-17 läggs med godkännande 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde 2015-11-17 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från KFN sammanträde 2015-11-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/129 

§ 178 Anmälan av protokoll från presidiet 
2015-12-01  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från presidiets möte 2015-12-01 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Presidiets protokoll från sammanträde 2015-12-01 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från KFN presidium 2015-12-01 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 179 Ekonomisk uppföljning för november 
månad 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ekonomisk uppföljning för november läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen redogör för sektorns ekonomiska läge fram till och 
med november 2015. Riktpunkten är 91,6 % och vi ligger på cirka 96,5 %. Underskott i 
verksamheten hänför sig till Höörs Bad och Sportcentrum och nämndens egen 
verksamhet. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFN pres 2015-12-01.doc 
Prognos KFN november 2015.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/209 

§ 180 Beslutsattestanter i Kultur- och 
fritidsnämnden 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Sektorschef Freddy Friberg har generell beslutsattesträtt inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområden, och 

2. Sektorschefen utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområden via delegering, och 

3. Sektorschefen ska alltid retroaktivt meddela kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
om ovan delegeringar, samt 

4. Ny delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare 

5. Ansvarig ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för hela 
kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom/controller Rickard Davidsson har upprättat förslag angående beslutsattestanter 
och deras ersättare under 2016 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag. 

Beslutsunderlag 
Attestanter 2016 blankett 5.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/192 

§ 181 Information om uppstart av ny 
fritidsgårdsavdelning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Uppstart av ny fritidsgårdsavdelning från och med 2016-01-11  godkänns, och 

2. Information om inköp av möbler och material som behöver göras, läggs med 
godkännande till handlingarna, och 

3. Verksamhetschef Helen Hellström och sektorschef Freddy Friberg håller nämnden 
informerad framöver, samt 

4. Medel till utökad verksamhet ska finansieras utanför beviljad budget och redovisas på 
projekt 1900. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Helen Hellström informerar om behovet av att starta upp en ny 
fritidsgårdsavdelning från och med 2016-01-11  och lokaler som föreslås är 
Ringsjöskolans cafeteria. 

Inköpskostnad för material till nystartad verksamhet beräknas till  mellan  200 000 kr - 250 
000 kr. Verksamhetschefen redovisar inför presidiet vad som behöver anskaffas. Alla 
inköp kommer att ske med återhållsamhet och sker enligt lagen om offentlig upphandling. 

Personalbehovet redovisas. 3 personer projektanställs  med vardera 50 % tjänstgöring. 
Schemaläggningen sker för att passa in i nuvarande befintlig  fritidsgårdsverksamhet på 
Älvkullen. Driftskostnad för 2016 beräknas till ca 600 000 kr. 

Annonsering efter personal har skett och intervjuer genomförs allt efter som ansökningar 
inkommer. 

Vid möten med ”Styrgruppen för intregrationsprojektet” har behovet av utökning av 
fritidsgårdverksamhet påtalats. Vid styrgruppsmöte 2015-11-26 informerades om 
planerna. 

Yrkanden 
Helena Ohlsson (SD) lämnar ett önskemål om att åldersgränsen ska diskuteras. Helena 
Ohlsson (SD) ombeds att inkomma med skrivelse till nämnden gällande sitt önskemål. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  13 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från KFN presidium 2015-12-01 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/137 

§ 182 Bidrag till Höörs Havs- och flugfiske-
klubb för muddring av Tollerupssjön 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. Ur årets budget, från verksamhet 3402 Bidrag till skötsel av anläggningar, beviljas 
Höörs Havs- och flugfiskeklubb bidrag till muddring av Tollerupssjön med 60 000 kr, 

2. Som villkor för bidraget ska sektorschefen utforma ett avtal med föreningen, som 
innebär att föreningen ökar sin verksamhet mot barn och unga genom ökad samverkan 
med fritidsgården. 

3. Dessutom önskas, att Höörs kommuns logotype finns på någon av 
handikappbryggorna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 2015-10-20 § 134, ansökan 
om bidrag till muddring av Tollerupssjön från Höörs Havs- och flugfiskeklubb. 

Beslutet formulerades då enligt nedan: 

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. 

  

Presidiet föreslår att ärendet återupptas på dagens möte 2015-12-01. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFN pres 2015-12-01.doc 
Image.pdf - ansökan 
Protokollsutdrag från KFN 2015-10-20.doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/79 

§ 183 Ny kontaktpolitiker för 
fritidsverksamheten inom kultur- och 
fritidshemsverksamhet 

Beslut 
Kultur- och fritidnämndens beslut 

Anna Johnsson (MP) utses som kontaktpolitiker för fritidsverksamheten inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Fråga om ytterligare kontaktpolitiker för fritidsverksamheten uppkommer. Anna Johnsson 
anmäler sitt intresse. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till ny kontaktpolitiker inom 
fritidsverksamheten. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med förslaget. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/214 

§ 184 Projekt: Ung i MittSkåne – med Hjärta 
för Landsbygden demokratiprojekt för 
ungdomar 

Beslut 
Kultur-  och fritidsnämndens beslut 

1. Som representanter till projekt - Ung i MittSkåne – Med Hjärta för Landsbygden 
demokratiprojekt för ungdomar  utses kontaktpolitikerna för fritidsverksamheten inom 
kultur-  och fritidsnämndens verksamhetsområde i Höör, och 

2. Som tjänstemän från kultur- och fritidsnämndens verksamhet utses fritidskonsulent Erik 
Dahlin. 

Ärendebeskrivning 
Fyra kommuner i en satsning för stärkt inflytande bland landsbygdens unga i den lokala 
demokratin Ett projekt under ledning av Hörby kommun i samverkan med Höörs kommun, 
Eslövs kommun och Sjöbo kommun under perioden 1 januari-31 december 2016.  

Projektansökan har skrivits via Hörby kommen till Myndigheten för Ungdom- och 
Civilsamhällefrågor och har beviljats 350 000 kr för 2016.&#12288; 

Övergripande mål:  

Att genom ett kommunövergripande och tvärsektoriellt arbetssätt stimulera, inspirera och 
motivera unga på landsbygden att engagera sig i sin närmiljö, 

Att främja och stimulera kommunövergripande samarbeten som syftar till att öka unga 
delaktighet i den lokala demokratin 

Målgrupp: 

Unga i åldrarna 10-20 år, utvidgat riktat arbete mot unga upp till 26 år, 

Politiska representanter och tjänstemän som arbetar med ungdoms- och demokratifrågor 

Organisation:&#12288; 

Styrgrupp med representanter från de fyra partnerkommunerna – bevakar projektets 
målsättningar samt säkerställer förankring 

Operativ Arbetsgrupp – en tjänsteman från varje kommun 

Kultur & Fritid i Hörby kommun leder och samordnar projektet 

2 ungdomskoordinatorer á 20% 

Kultur & Fritid projektledare 20 % 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Styrgruppen behöver få namn på politiker som vill ingå som representant från Höörs 
kommun. 

  

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag. 

Beslutsunderlag 
Ung i MittSkåne - med hjärta för landsbygden. Rev. projektplan 15 okt.pdf 
Mötesanteckningar 24 november uppstartsmöte Ung i MittSkåne.pdf 
Ung i MittSkåne presentation Uppstartsmöte 24 nov.pdf 
Inbjudan Styrgrupp Ung i MittSkåne.docx 
Protokollsutdrag KFN pres 2015-12-01.doc 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/195 

§ 185 Informationsärende: Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information från sektorschef och bibliotekschef läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Integrationskoordinator Gull-Britt Persson och bitr. enhetschef på Ungbo Kent 
Hellström, deltog vid presidiets möte 2015-12-01 och informerade muntligen om det 
aktuella situationen vad gäller integrationsfrågor för Höörs kommun. 

Presidiet gavs möjlighet att ställa frågor till båda. 

Vid dagens  möte 2015-12-15 informerar Freddy Friberg om att barn- och 
utbildningssektorn ställer önskemål/krav om att få tillgång till  två klassrum i 
bibliotekets lokaler. IM-programmet inom Vuxenutbildningen behöver fler lokaler för att 
kunna uppfylla skollagens krav på skolgång för ensamkommande flyktingbarn. 
Bibliotekschefen har sammanställt en konsekvensanalys om vad frånlämnande av dessa 
lokaler skulle innebära för bibliotekets verksamhet. 

Freddy Friberg understryker från kultur- och fritidssektorns sida, att man  gärna vill  att 
skolan genomför genomlysning av sina lokalbehov. Denna genomlysning bör 
innehålla åtgärder som skolans verksamheter själv vidtagit för att skapa lokalförändringar 
inom sin egen verksamhet.  

Överläggning 
Helena Ohlsson (SD) yrkar att kommunen i stort ska göra en genomlysning av totala 
beståndet av befintliga lokaler och då ser vad som kan lediggöras för skolans behov. 

Beslutsunderlag 
Information om flyktingsituationen Kultur o fritid 2015.pptx 
Protokollsutdrag KFN presidium 2015-12-01.doc 
Konsekvensbeskrivning ur bliblioteket. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/216 

§ 186 Informationsärende: Lånekort på 
biblioteket till flyktingar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Skrivelse från bibliotekschefen läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Den stora mängden flyktingar som kommer till kommunen just nu, har fått biblioteket att ta 
fram riktlinjer för hur vi ska hantera frågan om vem som kan få lånekort. Kommuner 
agerar på olika sätt när det gäller asylsökande. Vissa medger inte lånekort innan man fått 
sin asylansökan prövad, andra är mer generösa.  

I Höör har vi tagit fasta på Bibliotekslagens § 6: 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 
anpassade till användarnas behov.   

Vi har valt att underlätta för flyktingar att få lånekort och kunna använda bibliotekets 
tjänster. Det innebär att vi inte gör skillnad på de flyktingar som blivit kommunplacerade i 
Höör och på dem som kommer till asylförläggningar som t ex Frostavallen. 

Vi kommer att följa utvecklingen noga och ompröva beslutet om det visar sig nödvändigt. 
Vår erfarenhet hittills talar dock för att det är bättre att vara generös tills motsatsen 
bevisats. 

Bibliotekschef Elisabeth Hallberg har utformat regler kring ”lånekort till flyktingar”, vilka 
presenteras för presidiet vid presidiets möte. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag. 

Beslutsunderlag 
Information om lånekort till flyktingar.docx 
Protokollsutdrag KFN presidium 2015-12-01.doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  20 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/217 

§ 187 Informationsärende: Program för 
visning av digitaliserat material 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Bibliotekschefen får i uppdrag att eftersöka program som ska kunna användas för visning 
av digitala filer/bilder. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsverksamheten har under tre år deltagit i Riksantikvarieämbetets 
digitaliseringsprojekt. Både fotografier och tidningsklipp har digitaliserats. En stor mängd 
material ligger samlat i datorer på olika håll inom sektorn. 

 Vi saknar dock möjligheter att tillgängliggöra detta material för allmänheten. 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare haft frågan hos sig och hon undrar nu hur man vill 
gå vidare. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFN presidium 2015-12-01.doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  21 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 188 Informationsärende: Nominera till 
skånska idrottspriser 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information, om nomineringar och Skåneidrottens priser till personer och lag som gjort bra 
insatser under året, läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Varje år delar Skåneidrotten ut priser till personer och lag som gjort bra insatser under 
året som gått. I år kommer de att dela ut priser i fyra klasser: Årets Idrottsförening, Årets 
Idrottsledare, Årets Funktionär och Årets Idrottare. Man kan nominera tom den 15 januari 
2016, men insatsen måste ha gjorts under 2015. Vinnarna kommer att utses under 
februari 2016. 

Det går bra att nominera person eller lag på Skåneidrottens webbsida enligt adress 
nedan: 

Denna länk: 
http://iof4.idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Distrikt/SkanesIdrottsforbund/Undermeny/F
okusomraden/SkanskaIdrottspriser2015/?utm_source=apsis-anp-
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified 

Beslutsunderlag 
http://iof4.idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Distrikt/SkanesIdrottsforbund/Undermeny/F
okusomraden/SkanskaIdrottspriser2015/?utm_source=apsis-anp-
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  22 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/183 

§ 189 Inträdesavgifter för Höörs Bad och 
Sportcentrum har återremitterat från 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Presidiet får i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämnden i början av 2016. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen återremitterade 2015-12-07, § 264 ärendet ”Inträdesavgifter för Höörs 
Bad och Sportcentrum” till kultur- och fritidsnämnden. 

Yrkande från kommunstyrelsen: Avgifterna justeras så att det tydligt framgår att man får 
mer när man köper klippkort och årskort än om man köper enstaka biljetter, att årskort 
gäller för löpande år istället för kalenderår så att det är lönsamt oavsett när på året man 
köper kortet och att det ska framgå att familjebiljetter gäller för max 3 barn istället för 3 
barn. 

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  23 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/98 

§ 190 Nyttjanderättsavtal H65 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Slutligt förslag till nyttjanderättsavtal med H65 samt medföljande brev skickas över till 
föreningen. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ”Nyttjanderättsavtal med H65”, 2015-05-19, § 79.   

Handbollsklubben H65 och Höörs kommun har under hösten 2015 genom skriftväxling 
och fysiska möten dryftat ett nyttjanderättsavtal. 

Då parterna inte har lyckats komma fram till någon gemensam överenskommelse får 
Höörs kommun överlämna ett slutligt förslag med medföljande brev till föreningen. Detta 
förslag kommer att presenteras för nämnden till sammanträdet 2015-12-15. 

Vid dagens möte får ledamöter ta del av utkast till nyttjanderättavtal med H65 
samt anmodan.  

Kommunens jurist tillika kanslichef har varit behjälplig vid framtagandet av 
nyttjanderättsavtal och anmodan. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor kring 
nyttjanderättsavtalet samt anmodan. 

Överläggning 
Ordförande föreslår att mötet ajourneras under en kort stund från kl. 15:40. 

Utkast till ”Nyttjanderättsavtal H65” och försättsbrev/anmodan som tillställs H65 delas ut 
för igenomläsning. 

 Efter överläggning i partigrupperna återupptas mötet kl. 16:00. 

  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden ska fatta beslut i ärendet idag. 

Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden beslutar i ärendet idag. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kultur- och fritidsnämndens 
presidium. 

Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslag till 
beslut från kultur- och fritidsnämndens presidium. 

Beslutsunderlag 
1. Nyttjanderättsavtal H65 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  24 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

2. Försättsbrev/anmodan som tillställs H65 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  25 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/97 

§ 191 Anmälningar  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Anmälningar enligt punkterna 1-6 läggs med godkännande till handlingarna, och 

Beträffande punkten 6 - Inkommen skrivelse från Lena Frykman gällande bevarande av 
kvarn och Silo vid Höörs Järnvägsstation överlämnas till presidiet för vidare behandling.  

  

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

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

3) Nyttjanderättsavtal Stenskogen - Blev inget avtal i denna fråga.Dnr KFN 2015/89. 

4) Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2015-12-07, § 276 gällande Prognosrapport 
oktober 2015. Dnr KFN 2015/ 

5) Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2015-12-07, § 277 gällande beviljat bidrag om 
24 257 kr till Tjörnarps sockengille för reparation av ringugnen, Dnr KFN 2015/ 

6) Skrivelse, tillställd Kommunfullmäktige  från Lena Frykman gällande bevarande av 
Kvarn och Silo vid Höörs Järnvägsstation, Dnr KFN 2015/221 

Se bilaga, Protokollsutdrag från KFN 2014-08-18 § 64 

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  26 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/67 

§ 192 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationspunkterna a-d läggs till handlingarna. 

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

b) Kulturparlamentet 2015-11-26, Deltagare från Kultur- och fritid blev Jill Andersson, 
Tom Ström, Hilda Knafve och Freddy Friberg. 

c) Höörs Lottakår lokalbehov, Dnr KFN 2015/206. Lottakåren har med glädje accepterat 
att använda Berggrenska Gården som möteslokal. 

d) Nominera till skånska idrottspriser - uppmaning till våra föreningar och kultur- och 
fritidsnämnden, Dnr KFN 2015/ 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  27 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 193 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Meddelanden enligt punkterna 1-7 nedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Minnesanteckningar från möte med Handikappföreningar 2015-11-10, Dnr KFN 
2015/203 

2. Yttrande över Ansökan om tillstånd till restaurangkasino på Lucky Bowl, KFN 2015/202 

3. Anteckningar från möte med kulturföreningar 2015-11-17, Dnr KFN 2015/208 

4. Lokalupplåtelse till H65; jubileum 50 år, Dnr KFN 2015/188 

5.  Verksamhetsavtal för Biblioteket är undertecknat, Dnr KFN 2015/194 

6. Verksamhetsavtal för Musikskolan är undertecknat, Dnr KFN 2015/194 

7. Minnesanteckningar från möte om ändringar i kulturmiljöprogrammet 2015-11-13, Dnr 
KFN 2014/133 

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  28 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 194 Ärenden under bevakning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information enligt punkterna a - e nedan läggs med godkännande till handlingarna 

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

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

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

d) Bidragsregler för föreningar, Dnr KFN 2015/169 

e) Regler för uthyrning av lokaler, Dnr KFN 2015/ 

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  29 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/135 

§ 195 Postlista - sammanfattning 2015-11-03 - 
2015-11-30 

Beslut 
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

Postlista för perioden 2015-11-01 - 2015-11-30  läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlistan anmäls till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av postlista 2015-11-03 - 2015-11-30 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-12-15  30 (30) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/68 

§ 196 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Muntlig redovisning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef Freddy Friberg och kulturstrateg Hilda Knafve informerar muntligt på mötet. 

  

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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