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Plats och tid Backasalen 
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Jill Andersson (S), Ordförande 
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Jan Malmström (M) 
Carina Berg (SD) 
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Utses att justera Martin Olsson Paragrafer 34 - 62 
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Sekreterare  
 Gunilla Brantberger 
  
Ordförande  
 Jill Andersson 
  
Justerande  
 Martin Olsson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-03-22 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-03-31 Datum då anslaget tas ned 2016-04-21 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Helen Hellström, chef för fritidsenheten, § 54 
Gunilla Brantberger, administratör, sekreterare 
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§ 34 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. 

_____ 
  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

2. Justering sker på kultur- och fritidskontoret den 30 mars, kl. 14.30. 

Ärendebeskrivning 
Jan Malmström (M) är i tur att justera protokollet. Med anledning av att Jan inte har 
möjlighet att justera protokollet i vecka 13 föreslås att Martin Olsson (C) utses att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Dagens föredragningslista godkänns, samt 

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

  

  

  

 

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

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/205 

§ 37 Anmälan av kultur- och fritidsnämndens 
protokoll från sammanträde 2016-02-09 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde 2016-02-09 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från sammanträde 2016-02-09 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från sammanträde 2016-02-09 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/211 

§ 38 Anmälan av protokoll från presidiets 
sammanträde 2016-03-08 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokoll från presidiemöte 2016-03-08 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Presidiets protokoll från sammanträde 2016-03-08 anmäls. 

Noteras att § 42, Bevarande Kvarn och Silo, Bävern 10, utgick från presidiets 
föredragningslista.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från KFN:s presidium 2016-03-08. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/5 

§ 39 Bokslut 2015 med Verksamhetsberättelse     

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bokslut 2015 samt verksamhetsberättelse 2015 fastställs och läggs med godkännande 
till handlingarna, och 

2. Fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 överlämnas till 
kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar om arbetet med bokslut 2015 och förtydligar instruktionerna 
från ekonomikontoret hur blanketterna ska fyllas i. Målen anses uppfyllda om de 
överensstämmer med budgeten. 

Förslag på bokslut 2015 samt verksamhetsberättelse har översänts till nämnden 
före sektorsledningens behandling av ärendet vid SÖSAM 2016-03-17. 

  

Beslutsunderlag 
Bilaga1.Verksamhetsberättelse2015 KFN - Klart.docx 
Bilaga2.Resultatanalys2015 KFN - klar.docx 
Bilaga3.1.Investeringsredovisning2015 KFN - Klar.docx 
Mall investeringsredovisning 2015 KFN - Klar.xls 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/32 

§ 40 Ekonomisk rapport för januari och 
februari månad 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ekonomisk rapport för januari och februari läggs med godkännande till handlingarna, 
och 

2. Ekonomichef Lars-Johan Rosvall ska bjudas in till ett möte i höst. 

  

  

Ärendebeskrivning 
Riktvärdet till och med februari månad är 16,6 %. Freddy Friberg informerar om att 
prognosen ligger inom ramen för riktvärdet. 

Föreslås att ekonomichef Lars-Johan Rosvall bjuds in till ett möte i höst för att för 
ledamöterna förklara hur arbetet med budget och måluppfyllelse går till. 

  

Beslutsunderlag 
Uppföljning februari 2016.docx 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/60 

§ 41 Investeringar 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Förslag till preliminära investeringar för 2017 godkänns, och 

2. Förslag till preliminära investeringar för 2017 lämnas över till kommunstyrelsen för 
information, och 

3. Mer definitivt äskande om investeringar får nämnden besluta om senare i vår, och 

4. Kultur- och fritidssektorn arbetar under 2016 med toaletterna vid badplatser och längst 
Skåneleden i enlighet med kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafves tjänsteskrivelse, och 

5. Av beviljade 425.000 kronor i investeringar används ca 50.000 kronor till investeringar 
under 2016 och övriga medel anvisas till 2017, och 

6. Kultur- och fritidssektorn arbetar vidare mot en permanent lösning av toalettfrågan från 
och med 2017, samt 

7. Kultur- och fritidssektorn ska lista behovet av upprustning av utomhusanläggningar. 

  

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar om upprättat förslag till preliminära investeringar 2017. 

Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve redogör i tjänsteskrivelse daterad 2016-03-21 
för nya förutsättningar och kostnadsberäkningar för arbetet med nya toaletter vid 
badplatser och längst Skåneleden. 

  

Beslutsunderlag 
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017 
Toaletter vid badplatser och längs Skåneleden 2016. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/57 

§ 42 Genomgång av organisation och 
utveckling av Höörs Bad och 
Sportcentrum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Nämnden ställer sig positivt till förslag till förändring/ombyggnad av Höörs Bad och 
Sportcentrums entré och cafédel, och 

2. Förslag till utformning av entré och café överlämnas till kommunfullmäktige, samt 

3. Utökning av personalstyrkan sker utifrån behov och i dialog mellan sektorschef och 
chefen för Höörs Bad och Sportcentrum. 

Ärendebeskrivning 
Chefen för Höörs Bad och Sportcentrum, Johan Enbom, informerade om förslaget till 
framtida organisation och utveckling av anläggningen. 

  

  

Beslutsunderlag 
Underlag för beslut; receptionen2016.docx 
Skiss 160225.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/183 

§ 43 Inträdesavgifter till Höörs Bad- och 
sportcentrum 2016 - Återremittering av 
ärende från Kommunstyrelsen 2016-02-29 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Chefen för Höörs Bad och Sportcentrum skapar ett nytt förslag till inträdesavgifter för 
2017, vilket ska behandlas av kultur- och fritidsnämnden, och 

2. Förslaget lämnas därefter vidare för fastställande av kommunfullmäktige under hösten, 
samt 

3. Nya inträdesavgifter fastställda av kommunfullmäktige 2015-01-28 gäller för hela 2016. 

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. 

Kommunstyrelsen återremitterade 2016-02-29 åter ärendet till Kultur- och fritidsnämnden 
med följande motivering: 

Återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för framläggande av nytt förslag enligt 
dagens diskussioner och kultur- och fritidschefens föredragande. 

Sektorschef Freddy Friberg och chefen för Höörs Bad och Sportcentra redogör för 
ärendet vid presidiets möte 2016-03-08. 

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 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-03-22  15 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/110 

§ 44 Remissvar: Revidering av Biblioteksplan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Reviderad biblioteksplan godkänns, och 

2. Kultur- och fritidsnämndens remissvar ”Revidering av biblioteksplan” överlämnas till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-28 att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att 
revidera bibilioteksplan. Kommunfullmäktige anger att biblioteksplanen ska antas i maj 
2016. Revideringsarbetet har pågått inom biblioteksverksamheten med en arbetsgrupp 
bestående av: 

Representant från Kultur och fritidsnämnden 

Representant från Barn- och utbildningsnämnden 

Representanter från Höörs bibliotek 

Representant från rektorsgruppen 

Representant för lärarna 

Representant för förskolecheferna 

Denna grupp har träffats flera gånger och tagit fram en struktur för planen, dragit upp 
riktlinjerna och samordnat arbetet. 

Två mindre arbetsgrupper, en folkbiblioteksgrupp och en skolbiblioteksgrupp, har arbetat 
aktivt med de olika delarna i planen för att ytterligare förankra planen ute i 
verksamheterna. Här har många personalkategorier kommit till tals och haft möjlighet att 
framföra synpunkter. 

Bibliotekschef Elisabeth Hallberg informerar mutligen om reviderad biblioteksplan vid 
dagens möte. 

Beslutsunderlag 
Följebrev.docx 
Biblioteksplan, slutversion.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2014/133 

§ 45 Återremiss från KSAU 2016-02-29 av 
kulturmiljöprogram för Tjörnarp och Norra 
Rörum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-09, från kultur- och fritidsstrateg Hilda 
Knafve lämnas till kommunstyrelsen som nämndens svar. 

Ärendebeskrivning 
På kommunfullmäktige 2015-10-28 yrkades att ärendena Kulturmiljöprogram 2014 för 
Tjörnarp o (Dnr KSF 2015/287) och Kulturmiljöprogram 2014 för Norra Rörum (Dnr KSF 
2015/288) skulle återremitteras för ändring vad gäller programmens syften (tredje 
punkten) och borttagande av avsnitten riktlinjer för Norra Rörum (s 48) och generella 
riktlinjer och rekommendationer för bebyggelsen i Tjörnarp (s 110) tas bort ur 
programmen. 

KFN och MBN har sedan godkänt revidering vad gäller syfte punkt 3 men inte lämnat 
kommentar till varför man önskar behålla riktlinjerna för bebyggelsen.  KSAU 
årerremitterade därför 2016-02-29 återremissyrkandet till båda nämnderna för ett svar. 

Beslutsmeningen på Tjörnarpärendet: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Kulturmiljöprogram 2014 - Tjörnarp återremitteras till kultur- och fritidsnämnden och miljö- 
och byggnadsnämnden. Nämnderna ska svara på kommunfullmäktiges återremiss i sin 
helhet så att det framgår varför generella riktlinjer och rekommendationer för bebyggelsen 
i Tjörnarp på s. 110 inte tas bort ur programmet. Generella riktlinjer och 
rekommendationer ska kompletteras med texten; Dessa riktlinjer ska tolkas på ett sätt 
som också beaktar och väger in behov av förnyelse och förändring av fastigheter och 
verksamheter. 

Beslutsmeningen på Norra Rörumsärendet: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Kulturmiljöprogram 2014 - Norra Rörum återremitteras till kultur- och fritidsnämnden och 
miljö- och byggnadsnämnden. Nämnderna ska svara på kommunfullmäktiges återremiss i 
sin helhet så att det framgår varför generella riktlinjer för bebyggelsen i Norra Rörum på 
s. 48 inte tas bort ur programmet. Generella riktlinjer ska kompletteras med texten; Dessa 
riktlinjer ska tolkas på ett sätt som också beaktar och väger in behov av förnyelse och 
förändring av fastigheter och verksamheter. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens svar på kommunfullmäktiges återremiss angående 
Kulturmiljöprogram 2014 för Tjörnarp (Dnr KSF 2015/287) och Norra Rörum (Dnr KSF 
2015/288).docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/29 

§ 46 Anläggande av Walk of Fame 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Höörs Försköningsförening uppmanas att utveckla sitt förslag om anläggande av en 
Walk of Fame, och 

2. Höörs Försköningsförening ska tillsammans med kultur- och fritidssektorn utarbeta ett 
förslag till reglemente som beskriver ansvaret för Walk of Fame, samt 

3. Nämnden ställer sig positiv till förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse från Höörs Försköningsförening med förslag att anlägga en Walk of Fame på 
trottoaren på Nya Torgs södra sida. 

Ett reglemente måste upprättas där det bland annat ska framgå förutsättningar för 
nominering, vem fattar beslut och hur kostnaderna ska regleras framgår. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Höörs Försköningsförening.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/33 

§ 47 Försköna Höör 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Höörs försköningsförening ombedes vidareutveckla idéer kring försköningen enligt 
förslag vad gäller skötsel och kostnader, och 

2. Nämnden ställer sig positiv till förslaget. 

  

  

Ärendebeskrivning 
Höörs försköningsförening har inkommit med ett brev där man vill medverka i följande 
förslag: 

- uppföra någon form av dekoration i den parkdel mot Södergatan vid Kommunhuset, 
alldeles intill den parkeringsyta, som vetter mot Berggrenska gården. 
Försköningsföreningen ser gärna att någon form av springvatten eller fontän anläggs här. 
De föreslår även att platsen kallas Nils Ludvigs plats, efter Nils Ludvig Olsson. 

- att anlägga ytterligare springvatten som pendanger på var sin sida om den befintliga i 
Tjurasjö, som därmed gör fontänbilden mera komplett. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Försköna Höör.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/55 

§ 48 Erbjudande från Höörs Activity angående 
om skylt vid konstgräset 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden svarar tacksamt Ja till erbjudandet om övertagande av 
bygglov, och 

2. Kultur- och fritidssektorn undersöker möjligheten att sätta upp skylt vid Jeppavallen, 
med texten Höörs Bad och Sportcentrum. 

Ärendebeskrivning 
Bengt Andersson har informerat om att det finns ett gammalt bygglov för skylt med reklam 
för Björkvikshallen. 

Kultur- och fritid har erbjudits att använda befintligt bygglov utan kostnad. 

En skylt med ställning kostar uppskattningsvis 10.000 - 20.000 kronor 

  

Beslutsunderlag 
Beslut från Miljö- och byggmyndigheten 2012-12-20.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/35 

§ 49 Plan för införande av Kulturskola under 
en femårsperiod 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till Musikskolans rektor för utarbetande av en mer detaljerad plan 
för utveckling av Musikskolan mot en Kulturskola under en femårsperiod innehållande 
vision och mål kopplat till kommunens. 

  

Ärendebeskrivning 
Annika Eriksson informerar om en plan för införande av Kulturskola under en 
femårsperiod. 

Kommunfullmäktige har tidigare satt upp en vision med fyra mål för en Kulturskola. 

Nämnden önskar en mer detaljerad plan för utvecklingen med målbeskrivning. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium beslutade 2016-03-08 föreslå nämnden att anta 
planen för utveckling av Musikskolan mot en Kulturskola under en femårsperiod antas 
som Kultur- och fritidsnämndens egen samt att planen för utveckling av Musikskolan mot 
en Kulturskola under en femårsperiod överlämnas till Kommunstyrelsen för godkännande. 

  

Yrkanden 
Linda Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till rektorn för Musikskolan Annika 
Eriksson för utarbetande av mer detaljerad plan för utvecklingen mot Kulturskola. 

Beslutsunderlag 
Musik- Kulturskolan. En 5-års plan.docx 
Protokollsutdrag KFN 2015-11-17.doc 
Protokollsutdrag KS 2015-08-10 § 153.doc 
Kommunstyrelsen 2015-08-10 § 184.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/56 

§ 50 Informationspunkt: Åtgärder och 
kostnader för ombyggnaden av 
Musikskolan under sommaren 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras och ärendet får noggrant följas vidare. Ett möte mellan Kultur- och 
fritidsnämndens presidium och HFAB:s styrelse är önskvärt. 

Ärendebeskrivning 
Musikskolans rektor Annika Eriksson redogör för ärendet. 

Kostnader för lokaler och ombyggnationen samt tidsschema har upprättats för 
genomförande av ombyggnad av Musikskolan. 

Ombyggnaden beräknas pågå under maj - oktober 2016. Med största sannolikhet kommer 
starten att skjutas upp på grund av att upphandling av entreprenör för ombyggnaden ännu 
inte är klar. 

Ordföranden, 1:e vice ordförande och kultur- och fritidschefen tar upp diskussioner om 
kostnaderna för hyra av provisoriska lokaler i samband med ombyggnaden med 
kommundirektör Michael Andersson och HFAB:s VD Kristina Forslund. 

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/156 

§ 51 Informationspunkt: Friidrottsarena på 
Jeppavallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information om finansiering av friidrottsarenan på Jeppavallen läggs med godkännande till 
handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 37 följande:  

1. Projektbudgeten förstärks med 2 100 000 kr genom anslag från Kommunstyrelsens 
investeringsreserv 2016 (verksamhetsplanen på 1 000 000 kr ligger kvar för 2017) och 
både friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad färdigställs enligt nuvarande tidplan 
eller endast med smärre försening. 

2. Kapitalkostnader för ovanstående ryms inte i befintlig driftsram för kultur- och 
fritidsnämnden och uppgår år 1 till 140 000 kr. Beloppet hanteras i budgetprocessen för år 
2017 och VEP 2018 till 2019. 

Upphandling av entreprenör är klart och arbetet beräknas att starta efter påsk. Invigning 
preliminärt den 1 eller 2 oktober. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/18 

§ 52 Informationspunkt: TiP Generations Höör 
och Höörs Skateförening 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. TiP Generations Höör, Höörs Skateförening och Höörs klätterförening uppmanas att 
kontakta Höörs Föreningsalliansen för erfarenhetsutbyte kring hur de kan arbeta med 
finansieringen av projekt inomhuspark , och 

2. Undersöka andra möjliga finansieringsmöjligheter till projekt inomhuspark, och 

3. TiP Generations Höör, Höörs Skateförening och Höörs klätterförening uppmanas att 
arbeta vidare på en mer innehållsrik projektbeskrivning med innehåll även av 
kostnader och lämna denna till Kultur- och fritidsförvaltningen, samt  

4. Därefter kan kultur-och fritidsnämnden behandla ansökan. 

  

  

  

  

Ärendebeskrivning 
TiP Generations Höör, Höörs Skateförening och Höörs Klätterklubb har 
i projektbeskrivning informerat om sitt önskemål av en Inomhuspark med 
Kaféverksamhet. 

Se Presentation av projektet som lämnats in. 

Problem vid utövande av föreningarnas aktiviteter idag beskrivs med för få tider i 
idrottshallar, avsaknad av verktyg/redskap med mera. 

  

Beslutsunderlag 
Inomhuspark vision_v2.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/150 

§ 53 Informationspunkt: Överenskommelse om 
nyttjande av sporthallen - Friluftvägen 11 
på Höörs Bad och Sportcentrum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande för Kultur- och fritidsnämnden Jill Andersson och ordförande för H65 Höörs 
Handbollsförening Karl-Gustav Holmgren har 2016-02-05 undertecknat 
”Överenskommelse om nyttjande av sporthallen - Friluftvägen 11 på Höörs Bad och 
Sportcentrum”. 

  

Beslutsunderlag 
DOC160 210.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/192 

§ 54 Informationspunkt: Nyöppnad 
fritidsgårdsavdelning samt 
sommaraktiviteter 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Information om nyöppnad fritidsgårdsavdelning läggs med godkännande till 
handlingarna, och 

2. 150 000 kr av projektmedel för ”Integrationsaktiviteter” kan användas för 
sommaraktiviteter vid fritidsenheten, och 

3. Förslag till sommaraktiviteter med utbud och kostnader utformas i en arbetsgrupp som 
sammankallas av chefen för fritidsenheten. Sektorsledningen beslutar om detta, samt 

4. Chefen för fritidsenheten får i uppdrag att se över behovet av förstärkt personalbudget. 

  

  

Ärendebeskrivning 
Chefen för fritidsenheten, Helen Hellström informerar om den nyöppnad 
fritidsgårdsavdelning på Ringsjöskolan. Verksamheten har startat upp efter 
sportlovet. Avvaktar med en officiell invigning tills allt är klart. 

Integrationen har kommit igång och besöksantalet har ökat. Med anledning av detta 
planeras för att öppna Stora Salen och Träningslokalen på Älvkullen under 
fredagskvällarna. 

Personalgruppen känner av det ökade besöksantalet och behöver handledning. Eventuellt 
behöver personalgruppen förstärkas med ytterligare yrkeskategorier. Många av 
besökarna har behov av att prata och det är på många språk. 

Även planeringen av sommaraktiviteter är igång. Stort engagemang från föreningarna. 
Aktiviter ska vara avsedda för åldersgruppen 6-20 år och vara gratis. Aktiviteterna ska i 
största möjligaste mån spridas även utanför tätorten. 

Nämnden har avsatt 200 000 kr för aktiviteter. Nämnden bör besluta om i vilken 
utsträckning medel som kan nyttjas från dessa. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/195 

§ 55 Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg redovisar muntligen vad som händer med integrationen i kommunen. 

Efter nyår har det inte kommit så många ensamkommande barn. 

Många enskilda och föreningar engagerar sig i frågan. 

Det pågår ett arbeta med att ta fram skyltar och information på olika språk. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
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Dnr KFN 2016/35 

§ 56 Anmälningar  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anmälningar enligt punkterna 1- 5 läggs till handlingarna 

  

Ärendebeskrivning 
1) Omklädningslokaler på Snogeröds IP, KFN 2015/42 - kultur- och fritidschef Freddy 
Friberg kallar föreningen till ett möte. 

2) 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 har gjort en framställan till KS,  Dnr KFN 2016/34 - Kommunstyrelsen sagt 
Nej. 

3) Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande och ledamot Maria Oscarsson har 
avsagt sig sina politiska uppdrag. Kommunfullmäktige kommer att hantera entledigandet 
och återkomma med uppgift om ny ledamot till KFN. Dnr KFN 2015/6 

4) Kultur- och fritidsnämndens ordförande ska tillsammans med Anders Manhagen delta 
i seminariet ”Integrationsfrågor i Europa” i Kristianstad den 14 april. 

5) Filmen om Gunnarps tegelbruk visades på Kulturhuset Anders den 14 februari. Filmen 
finns att se på kommunens hemsida. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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2016-03-22  29 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/36 

§ 57 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationspunkterna a-c läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
a) Kyrkan i samarbete med Höörs IS anordnade den 19 mars ett fastelopp. Hälsans stig 
är slingan som användes. Cirka 160 personer sprang loppet 

b) Justerade Anteckningar från Samverkansmöte 2016-02-02 mellan KFN pres/BUN 
au/SN au, Dnr KFN 2016/28 

c) SÖSAM-möte 2016-03-17. Inga invändningar mot kultur- och fritidsnämndens förslag 
till investeringar för 2017. 

Beslutsunderlag 
Anteckningar 2016-02-02.pdf enligt punkt b ovan. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-03-22  30 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/62 

§ 58 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Meddelanden enligt punkterna 1-5 nedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Överenskommelse med Tjörnarps Sockengille om skötsel och tillsyn av Tjörnarps 
badplats, Dnr 2016/45 

2. Anteckningar från möte med Kulturföreningarna i Höörs kommun 2016-02-23, KFN 
2016/49 

3. Beslut från Miljö- och byggmyndigheten om undantag enligt 35§, Föreskrifter om 
avfallshantering, KFN 2016/50 

4. Anteckningar från möte med pensionärsföreningarna 2016-02-01, Dnr KFN 2016/39 

5. Meddelande om att Maria Oscarsson (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag i KFN 
samt KFN presidium, Dnr KFN 2015/6 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/68 

§ 59 Rapport angående tillbud och risker och 
personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Muntlig redovisning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Från den 1 april är administrationen på kultur- och fritidssektorn förstärkt med Maria 
Rodriguez, 100%, friluftslivssamordnare (projektanställning) och Annika Mattisson, 50%, 
administratör. 

  

  

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/6 

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

I nuläge finns inte några delegationsbeslut att redovisa. 

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. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/14 

§ 61 Postlista - sammanfattning 2016-01-01 -- 
2016-02-29 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Postlistor för perioden 2016-01-01 -- 2016-02-29 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Postlista från perioden 2016-01-01-- 2016-02-29 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Postlista 2016-01-01 -- 31.pdf 
Postlista 2016-02-01 -- 29.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Övrigt 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Kultur- och fritidschefen undersöker möjligheterna att få de nämndsövergripande 
dokumenten tillgängliga på Höör 24, och 

2. Informationen från Katarina Dyrssén (M) och Anna Johnsson (MP) noteras, samt 

3. Kultur- och fritidsnämndens sammanträde ska börja kl 13.00. 

Ärendebeskrivning 
Linda Andersson (S) framför önskemål om att nämndsövergripande dokument, 
ex delegationsordning, jämställdhetsplan med mera, finns tillgängliga via Höör24. 

Katarina Dyrssén (M) och Anna Johnsson (MP) har varit på en träff med Mitt Skåne i 
Hörby ang hur vi får ungdomarna mer engagerade i politiken. 

Martin Olsson (C), undrar varför sammanträden börjar kl 13.30. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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