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§ 1 Upprop
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Efter upprop enligt förteckning konstateras att ledamöter och tjänstgörande ersättare är
närvarande.

Ärendebeskrivning
Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Anna Johnsson (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,
samt
2. Justering sker på kommunkansliet den 18 februari, kl. 08.30.

Ärendebeskrivning
I tur att justera protokoll är Anna Johnsson (MP)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Godkännande av föredragningslistan
samt extraärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Dagens föredragningslista godkänns, och
2. Punkt 10 på föredragningslistan behandlas vid kl. 15.00 då Höörs Bad och
Sportcentrums chef Johan Enbom kommer att närvara.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/134

§ 4 Anmälan av kultur- och fritidsnämndens
protokoll från sammanträde 2015-12-15
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Protokoll från sammanträde 2015-12-15 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträde 2015-12-15 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll från sammanträde 2015-12-15
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/204

§ 5 Anmälan av protokoll från presidiets
sammanträde 2016-01-19
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Protokoll från presidiemöte 2016-01-19 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Presidiets protokoll från sammanträde 2016-01-19 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll från KFN presidium 2016-01-19
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/7

§ 6 Ekonomisk rapport avseende december
2015 samt Bokslut 2015 med
Investeringar 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ekonomisk rapport för december 2015 som samtidigt är en förhandsvisning av
årsbokslutet, läggs med godkännande till handlingarna, och
2. Sektorsledningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med bokslut 2015 samt
verksamhetsberättelse och redovisar till presidiet, samt
3. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse sker på nämndens sammanträde
2016-03-22.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg redogör för ekonomisk uppföljning/analys avseende december.
Freddy Friberg informerar om att arbetet med bokslut 2015 fortskrider, men är inte klart
från ekonomikontoret ännu. Presidiet kommer att hållas informerade och delges vid
nämndens sammanträde i februari.
Förslag på bokslut 2015 samt verksamhetsberättelse kommer att översändas till presidiet
innan sektorsledningen behandlar ärendet vid SÖSAM 2016-02-02.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Avslut KFN 2015_2016-01-18.xls
Inv KFN 2015_2016-01-18.xls
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/32

§ 7 Ekonomisk rapport för januari månad
2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för januari månad 2016 är inte tillgänglig, och
2. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Riktvärdet till och med januari månad är 8,3 %. Freddy Friberg informerar nämnden på
dagens mötet att det inte finns någon januari 2016 rapport tillgänglig.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning avseende januari 2016 (presenteras på mötet)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2014/77

§ 8 Avtal om Berggrenska Gårdens skötsel
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Höörs Föreningsallians beviljas ett bidrag för skötsel och öppethållande av totalt
60 000 kr per år, och
2. Budgeterade vaktmästarkostnader på 25 000 kr omfördelas på Kultur- och
fritidsnämndens övriga verksamheter, samt
3. Sektorschefen får i uppdrag att lämna förslag på nytt avtal med Höörs Föreningsallians.

Ärendebeskrivning
Bengt Nordén, ordförande Höörs Föreningsallians, var inbjuden till presidiets möte 201601-19.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) i Höörs kommun och Höörs Föreningsallians (HFA) har
tecknat avtal angående viss skötsel och öppethållande på Bergrenska gården med
trädgård.
Höörs Föreningsallians håller öppet hela året och inte bara enligt avtal under sommaren.
Dessutom sköter man gräsklippning, ansning av buskar, snöskottning och annan
markskötsel inkl. vaktmästaruppgifter. Man ansöker om utökat bidrag för att kunna
fullgöra dessa åtaganden.
Freddy Friberg utformar förslag till förnyat avtal och presenterar på mötet

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Image.pdf
Freddy Friberg utformar förslag till avtal och presenterar till mötet
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/218

§ 9 Skötselavtal för konstgräs på Jeppavallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utökat skötselbidrag på 25 000 kr beviljas enligt ansökan för 2016, och
2. Utökat skötselbidrag ska beviljas för återstoden av år inom avtalsperioden till och med
2018.

Ärendebeskrivning
Bengt Andersson, ägare till konstgräsplanen på Jeppavallen, var inbjuden till
presidiemötet 2016-01-19. Freddy Friberg redogör för ärendet.
Höörs kommun och Höörs konsult och Finans har tecknat avtal för anlagt konstgräs på
Jeppavallen med giltighetsperiod 2008-06-26 -- 2018-12-31.
Höör Recreation AB utför inom ramen för befintligt avtal tillsyn, skötsel och drift av
konstgräsplanen. Sedan Höör har startat idrottsakedemin på Ringsjöskolan läsåret
2015/2016, så används planen mer av skolorna och ökar behovet av skötsel. Bengt
Andersson önskar därför ett ökat skötselbidrag av 25.000 kr per år fr.o.m. 2016.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Konstgräs avtal från 2008 med bilaga.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/183

§ 10 Inträdesavgifter till Höörs Bad- och
sportcentrum 2016 - Återremittering av
ärende från Kommunstyrelsen 2015-12-07
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ingen förändring av prislistan görs i verksamheten i nuläge, det är 2015 års priser som
gäller tills nytt beslut tagits, och
2. Ett förtydligande av innehållet i prislistan för 2016 sker muntligen vid behandling av
ärendet i Kommunstyrelsen, samt
3. Freddy Friberg och Johan Enbom önskar få företräde när ärendet ska behandlas
i Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Beslut om inträdesavgifter för 2015 togs av kommunfullmäktige 2015-01-28. Kultur- och
fritidschef Freddy Friberg och chefen för Höörs Bad och Sportcentrum har lämnat förslag
till inträdesavgifter för 2016. Förslag till inträdesavgifter togs av kultur- och fritidsnämnden
2015-10-20. Kommunstyrelsen återremitterade 2015-12-07 § 264 ärendet till Kultur- och
fritidsnämnden med följande motivering:
Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden så att 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.
Sektorschef Freddy Friberg och chefen för Höörs Bad och Sportcentra redogör för
ärendet vid presidiets möte 2016-01-19.
Yrkanden
Tom Ström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndesn presidium förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från presidiet vilket biträds av Tom
Ström (M).
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag till priser i bad från 2016-01-01, daterad 2015-10-05
Prisjämförelse.xlsx
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2015-12-07 § 264
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-10-20 § 132

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/109

§ 11 Belysning på Sätofta Badplats
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Belysning på Sätofta badplats anordnas, och
2. Enligt offert är kostnaden 28 000 kr exklusive moms.

Ärendebeskrivning
Belysning Sätofta badplats. Offert inkommen till Lars Frostemark från Mats El - 28 000 kr
exkl. moms- för 5 m hög stolpe med dubbel armatur riktad mot brygga och mot marken –
skymningsrelä. El dras i samband med att el dras till glasskiosk.
Belysning vid Sätofta badplats har aktualiserats vid anmälningar av stölder och
skadegörelse på bad- och båtplatsen i Sätofta. Dnr KFN 2015/164

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Utdrag.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/3

§ 12 Ansökan om bidrag för inköp av ny
brygga - Gamla Boo Vattenskid Club
Beslut
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Ansökan om bidrag för inköp av ny brygga till åkplatsen för Gamla Boo Vattenskid Club
avslås och
2. Kultur- och fritidsnämnden saknar medel under 2016, samt
3. Sektorschefens ges i uppdrag att i dialog med Gamla Boo Vattenskid Club undersöka
om det finns alternativa lösningar för ny brygga.

Ärendebeskrivning
Gamla Boo Vattenskid Club styrelseledamot Sven Svensson, ansöker om bidrag för inköp
av ny brygga till åkplatsen vid Orups idrottsplats (Bosjökloster 1:544).
Klubben har för avsikt att investera i en Rixö-betongbrygga. Den är mycket kraftig och kan
ligga i sjön året runt. Bryggan kostar 577 000 kr + moms och därtill kommer en hel del
extra arbete som medlemmarna själva kommer att stå för.
Klubben ser gärna att Ni stöttar föreningen med minst 50 % av kostnaden.
I ansökan ingår också offert och ritning på brygga.

Yrkanden
Förslag till beslut från presidiet med punkt 1 och punkt 2 föreslås få tillägg, att
sektorschefen ska ha dialog med Gamla Boo Vattenskid Club om alternativa lösningar till
ny brygga.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet. med tillägg att
sektorschefen ska ha dialog med Gamla Boo Vattenskid Club om alternativa lösningar till
ny brygga
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan och offert.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/196

§ 13 Ansökan om inomhuslokal för boulespel
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Föreningarnas kontaktperson, Josef Nanasi, uppmanas ta kontakt med Tjörnarps
bouleförening samt eventuella entreprenörer för att undersöka möjlighet att kunna
nyttja inomhuslokal för boulespel under vinterhalvåret, och
2. Återkomma till kultur- och fritidssektorn med förslag som kan diskuteras vidare.

Ärendebeskrivning
Representanter från ”Seniorerna i boulesgruppen i Höör” samt från
pensionärsföreningarna SPI och PRO har inkommit till kultur- och fritidsnämnden med
skrivelse där de efterfrågar lokal för boulespel under vinterhalvåret.
Sektorschef Freddy Friberg har via brev meddelat boulegruppen följande: Tyvärr
har kultur- och fritidssektorn inte någon lämplig inomhuslokal för boulespel. Vi har gjort en
genomgång över de lokaler, som kommunen och Höörs Fastighetsbolag disponerar och
hittar inget lämpligt objekt. Ett förslag var att förse boulebanorna på Jeppavallen med tak
och kanske någon sidovägg.
Representanterna från pensionärsföreningarna meddelade vid mötet att de har pratat
med entreprenör ”Bengt Andersson” och fått information om att de kunde få disponera
lokal i en lada i Sjunnerup. Pensionärsföreningar uppmanas att ta ytterligare kontakt med
entreprenören. Josef Nanasi har varit och besökt tilltänkt lokal men den visade sig
inte var möjlig att använda för boulespel.
Tjörnarps Bouleförening har erbjudit ”Seniorerna i boulegruppen i Höör” samt
pensionärsföreningarna att kunna nyttja deras lokal i Tjörnarp vid tidpunkter under
vinterhalvåret. Josef Nanasi uppmanas att kontrollerar denna uppgift. Josef Nanasi menar
att boulespelarna i första hand vill få tillgång till lokal i Höör.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse från ”boulegruppen”.pdf
Freddy Fribergs svar till boulegruppen.docx
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2014/133

§ 14 Kulturmiljöprogram för dels N Rörum och
dels Tjörnarp
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ändringarna i ”Kulturmiljöprogram 2014 – Norra Rörum”, ”Kulturmiljöprogram 2014 –
Tjörnarp” samt ”En introduktion till Höörs Kulturmiljöprogram 2012” godkänns, och
2. Kulturmiljöprogrammen lämnas vidare för antagande av Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kulturmiljöprogram för dels Tjörnarp och likaså för Norra Rörum har återremiteras från
Kommunfullmäktige 2015-10-28. Där fanns synpunkter på programmen och ärendet
skickades därför tillbaka till Kultur- och fritidsnämnden. Synpunkterna har beaktats och
berörda skrifter har reviderats.
Möte i styrgruppen har skett 2015-11-18. Kortfattade minnesanteckningar bifogas.
Därefter har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat 2015-12-15, § 161 att godkänna
ändringar i ”Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum, ”Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp
samt ”En introduktion till Höörs Kulturmiljöprogram 2012” och att skrifterna har lämnats
vidare för antagande av kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden ska nu också godkänna ändringarna i ovan nämnda
kulturmiljöprogram.

Överläggning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Sidor från Justerat protokoll MBN 2015-12-15 § 161.pdf
10-0251-28-FÖRB Förslag beslut MBN Administrativa ärende.docx
Introduktion - reviderad 151202.pdf
Kulturmiljöprogram Tjörnarp reviderad 151202.pdf
reviderad 151127-Norra Rörum.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-09

21 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/221

§ 15 Bevarande Kvarn och Silo, Bävern 10
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Nämnden lämnar vid dagens möte inte något ställningstagande på inlämnad skrivelse,
och
2. Respektive partiegrupp uppmanas att diskutera skrivelsen och ärendet återupptas
till behandling vid nämndsammanträdet i mars månad.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ersättare Lena Frykman har inkommit med skrivelse gällande
bevarande av Kvarn och Silo i kvarteret Bävern 10 med adress Bangårdsgatan 9 vid
Höörs Järnvägsstation.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-15, § 191 att skrivelsen överlämnas till
presidiet för vidare behandling.

Överläggning
Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Tom Ström (M) informerar om att han har
lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om att Kvarnen och Silo ska bevaras.
Byggnaderna föreslås användas för Kultur- och fritidsverksamhet i Höörs kommun.

Yrkanden
Förslag framkommer om att nämnden inte behandlar ärendet vid dagens möte.
Partigrupperna uppmanas att återgå till sina grupper och diskutera skrivelsen och sedan
återuppta hantering av ärendet vid nästkommande nämndssammanträde.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet, med tillägg enligt
yrkande att ärendet återupptas vid nästa nämndsammanträde.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag med tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag
Förslag till skrivelse till kf.docx
Kultur- och fritidsnämnden (2015-12-15 KFN §19).doc
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2015/222

§ 16 Ansökan om projektbidrag - Konstrundan
Mittskåne påsken 2016 och Höstsalongen
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Projektbidrag på 7 000 kronor beviljas till Konstgillet Mittskåne för genomförande av
Konstrundan MittSkåne 2016, samt
2. Anslaget ska tas från verksamheten Allmänkultur - Bidrag till kulturföreningar och
studieförbund.

Ärendebeskrivning
Föreningen Konstgillet Mittskåne ansöker om projektbidrag till Konstrundan MittSkåne
påsken 2016 och Höstsalongen i oktober/november.
Under påskhelgen genomför Konstgillet Mittskåne sin årliga konstrunda med ca 60
deltagande konstnärer från MittSkåne. Samlingsutställning visas i konsthallen på
Fogdaröd.
Utöver konstrundan under påsken startade Konstgillet 2015 även en öppen
konstutställning i Fogdaröds konsthall i månadsskiftet oktober/november. Även detta
arrangemang blev mycket lyckat och lockade många besökare. Konstgillet MIttskåne
ansöker om ett bidrag på 7000 kr, samma summa som kultur- och fritidsnämnden
beviljade föreningen för Konstrundan 2015. Konstrundan lockar många besökare och
marknadsför MittSkåne på ett bra sätt.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KFN 2016/4

§ 17 Musikskolan ansöker om bidrag till
marimbaprojekt 1 – 4 april 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ansökan från Musikskolan tillstyrks och projektbidrag beviljas med 10 000 kr.

Ärendebeskrivning
Musikskolans rektor Annika Eriksson har inkommit med ansökan om bidrag till
marimbaprojekt 1-4 april 2016. Musikskolan ansöker om projektbidrag på 10 000 kr från
Kultur och Fritidsnämnden.
Annika Eriksson deltog vid presidiemötet 2016-01-19 och redogjorde för ansökan.
Under ett par dagar i april 2016 planeras för att två av Musikskolans marimbagrupper ska
åka till Bearum i Norge för ett utbyte med två marimba-ungdomsgrupper där.
Projektbeskrivning framgår av ansökan.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Musikskolan ansöker om bidrag till marimbaprojekt i april 2016.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-09

24 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/15

§ 18 Informationsärende: Namnförslag på
kvarter i Kvarnbäck
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Information från mötet och namnförslag på kvarter i Kvarnbäck läggs med godkännande
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens presidium och kultur-och fritidsnämndens presidium hade
gemensamt möte 2016-01-19i Backasalens konferensrum med anledning av namnförslag
på kvarter i Kvarnbäck. Vid gemensamt möte tillstyrktes förslag till beslut enligt
tjänstmannaförslaget.
Ärendet överlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden för slutgiltigt beslut och vidare
hantering samt till Kultur- och fritidsnämnden för information.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse till MBN om reglemente.docx
Fullmäktiges protokoll.rtf
Minnesanteckningar namnberedning Kvarnäck.docx
Arbetsflöde.pdf
Karta.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/6

§ 19 Delegationsrätt för 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föreliggande reviderat förslag till ”Delegationsrätt för 2016” antas.

Ärendebeskrivning
Nämnden ska varje år utse delegater i ärenden, som delegerats till tjänstemän inom
sektorn. Förslag till reviderad delegeringsrätt har tagits fram.
Freddy Friberg redogjorde för ärendet vid presidiets möte 2016-01-19.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Reviderad delegationsrätt 2016 till mötet
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KFN 2016/8

§ 20 Arbetsmiljöplan för 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Arbetsmiljöplan för 2016 med nedanstående tillägg antas.

Ärendebeskrivning
Nämnden ska varje år fastställa en plan för arbetsmiljöåtgärder inom resp.
verksamhetsområde. Som grund finns de antagna övergripande arbetsmiljöåtgärderna för
2008-2010.
Kommunen har 2014 tillsammans med de fackliga organisationerna antagit ett nytt
samverkansavtal, som gäller fr.o.m. 2015.
Förslag finns om att följande lydelse också ska ingå i planen för kultur- och
fritidsnämnden:
”Vid arbetsplatsträffar diskuteras de behov av åtgärder som uppkommer inom
verksamheten. Dessa behov åtgärdas därefter snarast möjligt. I förekommande fall
anmäls de åtgärder som personalen inte kan vidta till sektorschefen för vidare hantering.”
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljöplan för 2016.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KFN 2016/9

§ 21 Jämställdhetsplan för 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Reviderad jämställdhetsplan för 2016 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2009-06-17 antagit en jämställdhetsplan som är övergripande för
hela kommunen. Varje nämnd ska göra kompletteringar för sin verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-01-20 att göra tillägg för sina verksamheter.
Reviderad jämställdhetsplan presenteras till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsmotivering
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Jämställdhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2016.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-09

28 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/10

§ 22 Dokumenthanterings- och gallringsplan
för 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Reviderad dokumenthanterings- och gallringsplan för 2016 antas.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska varje år revidera/gå igenom sin dokumenthanterings- och
gallringsplan. Föreligger vid dagens möte reviderad dokumenthanterings- och
gallringsplan för 2016.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Beslutsunderlag
Reviderad dokumenthanterings- och gallringsplan för 2016.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/12

§ 23 Informationspunkt: Planerad
tillgänglighetsanpassning av
Frostavallens badplats samt toaletter
längs Skåneleden
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Möten med handikappföreningar ägde rum i januari 2015 och dessa var positiva till
projektet. Kontakter togs med Arvsfonden. Även den var positivt inställd.
Under 2015 utsattes Frostavallens badplats, grillplats, toaletter och
omklädningsbyggnaden/kiosken vid ett flertal tillfällen för skadegörelse. Den planerade
vinteranläggningen i Frostavallen blev inte av och hotell- och konferensanläggningen
är sedan hösten 2015 asylboende. Höör-Hörby Tennisklubb vill därför avvakta med
en ansökan till Arvsfonden.
Sju nya slamtömningstoaletter kommer uppföras på kommunens badplatser/strövområden
2016. Medel tas från investeringsbudget 2016.

Beslutsunderlag
KFN § 5 2015.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2015/195

§ 24 Informationspunkt: Integrationsfrågor
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Muntlig information om integrationssituationen i Höörs kommun läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar muntligen vid dagens möte om den aktuella situationen vad
gäller integrationsfrågor för Höörs kommun.
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2015/156

§ 25 Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förhandsinformationen gällande den finansiella situationen för anläggning av
friidrottsarena på Jeppavallen läggs till handlingarna, och
2. Muntlig information kring friidrottsarena på Jeppavallen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerade vid presidiets möte 2016-01-19. Bengt Nordén, ordförande i
Höörs Föreningsallians deltog vid mötet.
Styrgruppen har möte 2016-02-09.
Finansieringen av friidrottsarenan har inte på planeringsstadiet utfallit enligt vad man
tidigare trott.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/98

§ 26 Informationspunkt: Nyttjanderättsavtal
med H65
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Information om att det nu finns ett undertecknat nyttjanderättsavtal med H65 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
H65 representanterna har accepterat och skrivit under nyttjanderättsavtal som kultur- och
fritidsnämnden beslutat om. Freddy Friberg informerar i ärendet.
Representanter från H65 styrelse träffade representanter från Kultur- och fritidsnämndens
presidium hos Freddy Friberg 2016-02-05. Parterna diskuterade och klargjorde punkter i
nyttjanderättsavtal enligt Kultur- och fritidsnämnden beslut 2015-12-15. Freddy Friberg
meddelar att avtalet nu är undertecknat av H65.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/35

§ 27 Anmälningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Anmälningar enligt punkterna 1- 13 läggs till handlingarna, och
- Punkt 6, Inbjudan till delregionala kulturpolitiska överläggningar -anmälan ombesörjs av
kultur- och fritidssektorn, och deltagare är: Jill, Tom, Maria, Freddy och Hilda,
- Punkt 7, HFAB angående underhåll och investeringar under 2016 på Musikskolan och
Höörs Bad och Sportcentrum – Sektorschefen svarar HFAB, att Musikskolans ombyggnad
och renovering förväntas hålla sig inom tidplan och budget, att frågan om filteranläggning
överförs till chefen för Höörs Bad och Sportcentrum, som i en förenklad upphandling tar in
offerter, att klinkerbytet får vänta till dess filteranläggningen ska installeras och att beslut
om förändring av entré och café måste vänta till dess politiska beslut tages.
- punkt 9, TiP Generations Höör och Höörs Skateförening - Freddy Friberg bjuder in
föreningarna till möte med presidiet senare i vår, samt
- punkt 10, Inbjudan till ”International Sport Conference”, Baltiska hallen - Malmö, 201602-11 - anmälan ombesörjs av kultur- och fritidssektorn. Deltagare är Jill, Tom och Gunilla

Ärendebeskrivning
1) Omklädningslokaler på Snogeröds IP, KFN 2015/42 - möte med föreningen kommer
att ske.
2) Hembygdens år 2016 - Möte med Skånes hembygdsförbund och
medlemsföreningar 2016-02-03 i kommunhuset, KFN 2015/157.
3) Nyttjanderättsavtal Stenskogen - Information till Kommunstyrelsens arbetsutskott 201601-18. Dnr KFN 2015/89. Fastighetsägaren vill inte skriva nyttjanderättsavtal utan sälja
marken.
Mail från Länsstyrelsen 2015-01-29 om möjlighet att få bidrag på 50% av köpeskillingen
av Naturvårdsverket om kommunen förvärvar området i syfte att bilda naturreservat.
Friluftsliv utgör skäl för att bilda naturreservat. Miljöstrateg och kultur- och fritidsstrateg
gör en framställan till KS.
4) Träff med pensionärsföreningar 1/2 kl 14-16, Översten
5) Inbjudan till delregionala kulturpolitiska överläggningar -anmälan senast 8/2.
16 februari, 13-16, Lund
18 februari, 9-12, Ystad
2 mars, 9-12, Kristianstad (Jill, Tom, Maria, Freddy och Hilda - anmälda)
3 mars, 9-12, Helsingborg
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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6) Ansökan om kulturbidrag - Vivaldi Festival, Dnr KFN 2015/220
7) Svar från HFAB angående underhåll och investeringar under 2016 på Musikskolan och
Höörs Bad och Sportcentrum
Se bilaga, mailväxling mellan kultur- och fritidschef Freddy Friberg och HFAB:s Kristina
Forslund samt kommentarer under respektive punkt från dels rektor Annika Eriksson, chef
för Höörs Bad och Sportcentrum Johan Enbom.
8) Information om arbetet i Projektgruppen för skapande av Kulturskola i Höör - möte
inom kort i projektgruppen
9) TiP Generations Höör och Höörs Skateförening - Önskemål/behov av en Inomhuspark
med Kaféverksamhet, Dnr KFN 2016/18 - Freddy Friberg bjuder in föreningen till möte
med presidiet senare i vår.
10) Inbjudan till ”International Sport Conference”, Baltiska hallen - Malmö, 2016-02-11.
Startar med lunch kl. 12.00 och därefter föredrag till kl. 16.20, Dnr KFN 2016/20 (Jill,
Tom, Gunilla Brantberger anmäles)
11) Skrivelse från Höörs Försköningsförening med förslag att anlägga en Walk of Fame
på trottoaren på Nya Torgs södra sida. Dnr KFN 2016/29. Ärendet behandlas på KFN
2016-03-22
12) Bidrag på 10 000 kr till Hörby/Höör tennisklubb som hjälp till minibuss.
Överenskommelse ska skrivas med tennisklubben, att Kultur och fritid kan låna/hyra vid
behov av resor med ungdomar. Pengarna tas från anläggningsstöd.
13). Mail från Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten om att Höörs kommun får eventuellt
chans att förvärva mark vid Höörs ån. Dnr KFN 2016/34
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/36

§ 28 Information
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationspunkterna a-c 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) Visning för allmänheten av filmen om tegelbruket i Tjörnarp på Kulturhuset Anders 14/2
kl 15.00. Sockengillet arrangerar tillsammans med Kultur och Fritidssektorn.
c) Senior Sportschool startar ny omgång. Gunilla Brantberger och Friskis & Svettis står för
samordning av arrangemangen.
_____
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§ 29 Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Meddelanden enligt punkterna 1-4 nedan läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1/ Regional kulturplan 2016-2019, inkommit från Kulturnämnden Region Skåne, Dnr KFN
2015/118
2/ Statusrapport - Skåneleden, Dnr KFN 2016/2
3/ Sösam protokoll från 2016-02-02 (se separat bilaga), Dnr KFN 2016/30
4. Protokoll från möte med Pensionärsföreningarna. (se separat bilaga), Dnr KFN
2016/39
_____
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§ 30 Ärenden under bevakning
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Information enligt punkterna a - d nedan noteras och kommer att hanteras under
mandatperioden.

Ärendebeskrivning
a) Kultur- och fritidpolitiskt program - Bilaga för friluftslivet.
b) Allaktivitetshuset Älvkullens framtida inriktning - datum för seminarium bestäms senare,
Dnr KFN 2015/192
c) Bidragsregler för föreningar, Dnr KFN 2015/169
d) Regler för uthyrning av lokaler, Dnr KFN 2015/

_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 31 Rapport angående tillbud och risker och
personalläget
Beslut
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
Muntlig redovisning läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg och kulturstrateg Hilda Knafve informerar muntligt på mötet.
Det finns inte några aktuella tillbud eller risker att rapportera.
Freddy Friberg och Hilda Knafve informerar också om personalläget inom kultur- och
fritidskontoret.
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.

_____
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Dnr KFN 2016/7

§ 32 Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen av fattade delegeringsbeslut med
godkännande 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.
2016-02-04, Utbetalning av bidrag hjälp till inköp av minibuss till Hörby-Höör
Tennisklubb, 10 000 kr, delegat Freddy Friberg, Dnr KFN 2016/7
_____
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Dnr KFN 2016/14

§ 33 Postlista - sammanfattning 2015-12-01 -2015-12-31
Beslut
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
Postlista för perioden 2015-12-01-- 2015-12-31 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan för perioden 2015-12-01-- 2015-12-31 anmäls till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Postlista 2015-12-01 -- 12-31.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

