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§ 84 Upprop
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ny ersättare Eva Vesterberg (V) hälsas välkommen till nämnden.

Ärendebeskrivning
Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden blir Eva Vesterberg (V) from2016-04-27 som
ersätter Maria Oscarsson (V).
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare.
Frånvarande idag är: Jan Malmström (M) som ersätts av Lena Frykman (M), Robin Nord
(C) som ersätts av Martin Olsson (C), Carina Berg (SD) som ersätts av Linda Andersson
(S).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 85 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Helena Ohlson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,
samt
2. Justering sker på kultur- och fritidskontoret, den 24 maj, kl. 11.45

Ärendebeskrivning
Helena Ohlson (SD) är i tur att justera protokoll.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 86 Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkänns, och
2. Extra ärenden som anmälts vid dagens möte behandlas under punkten övrigt

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken Kultur och fritidsnämndens ledamöter har åtkomst.
Extra ärende anmäls:
1. Lena Frykman lämnar kontaktpolitikerrapport, samt ställer fråga om
kulturmiljöprogrammen för N Rörum och Tjörnarp.
2. Anna Johnsson önskar översyn av delegationsordningen, samt ställer fråga om
bidragsreglerna.
2. Freddy Friberg rapporterar från 2016 års medarbetarenkät.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Informationspunkt: Inställande av junisammanträde 2016-06-14
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Nämndens möte 2016-06-14 ställs in.

Ärendebeskrivning
Ordföranden har framfört önskemål om att inte anordna något sammanträde 2016-06-14.
Istället anordnas en helaktivitetsdag vid nämndens möte 2016-09-20.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Informationspunkt: anordnande av
heldagsaktivitet 2016-09-20
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Heldagsaktivitet anordnads för nämndens ledamöter och ersättare 2016-09-20.

Ärendebeskrivning
Ordförande meddelar att kultur- och fritidsnämnden skall anordna heldagsaktivitet (kl.
08.30 - 16.30), 2016-09-20 - Återkommer med ytterligare information.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/21

§ 89 Anmälan av KFN:s protokoll 2016-04-19
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-04-19 läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet är justerat och anslaget på kommunens hemsida. Protokollet finns publicerat
på Höörs webbplats och på Höör24.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc (KFN 2016-04-19)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/24

§ 90 Anmälan av protokoll från presidiets
sammanträde 2016-05-03
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från presidiets sammanträde 2016-05-03 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Presidiets protokoll anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc (2016-05-03)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/87

§ 91 Informationspunkt: Sommar i Höör
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Information om 2016 års sommaraktiviteter i Höör läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Chef för fritidsenheten, Helen Hellström informerade kultur- och fritidsnämndens
presidium om planeringen av ”Sommar i Höör”. Det är ett digert program som kommer att
marknadsföras via skolorna, kommunens hemsida och facebook.
Sommaraktiviteter enligt uppgjort schemas för perioden vecka 24 - 33 presenteras för
nämndens ledamöter .
Föreningar i Höör har bjudits in för att delta i sommaraktiviteterna. Intresset har dock
varit ganska svalt.
Aktiviteternas schema kommer att läggas ut på hemsidan, facebook m.m. för att
synligöras för intressenter.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/32

§ 92 Ekonomisk rapport för april månad 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. Ekonomisk rapport för april månad 2016 läggs med godkännande till handlingarna, och
2. För att motverka fortsatt underskott för Höörs Bad och sportcentrums byggnad och
skötsel önskar kultur- och fritidsnämnden att representant från Miljö- och
byggnadssektorn bjuds in för att förklara miljöpåverkan, samt
3. Vid ett inbokat möte mellan presidierna i Höörs Fastighets AB och Kultur- och
fritidsnämnden ska kostnaderna för hyra under ombyggnadstiden maj-december
diskuteras. Eventuellt överstigande kostnad får tas upp med Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Riktvärdet till och med april månad är 33 %. Freddy Friberg informerar från
sammanställningen och att prognosen ligger inom ramen för riktvärdet.
Fortfarande saknas visa kostnader, exempelvis IT, telefoni, kapitalkostnader,
avskrivningar.
Omföringar har skett mellan en del verksamheter, som inte påverkar slutresultatet för
nämnden. Musikskolan har redovisat kommande kostnader för flytten under
ombyggnaden av Musikskolans byggnad. Denna kostnad får diskuteras vidare med HFAB
och kommunstyrelsen. Fritidsgårdsverksamheten på Ringsjöskolan ska kompenseras
med medel från statliga integrationsbidrag. Nuvarande resultat för Höörs Bad och
Sportcentrum pekar på ett underskott på drygt 3 miljoner kronor. 2,5 miljoner finns
reserverade i kommunens finanser.
Musik- och kulturskolan uppvisar ett underskott på drygt 0,5 miljoner kronor som hänför
sig till flyttning av verksamheten p g a ombyggnad av lokalerna för Musik- och
kulturskolan.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §78).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/60

§ 93 Driftsbudget 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Information om driftsbudgetarbetet för 2017 läggs med godkännande till handlingarna,
och
2. Presidiet kommer att behandla driftsbudgeten vid sammanträdet den 2016-05-31, samt
3. Vid nämndsmötet i augusti kommer en mer fullständig driftbudget för 2017 att
presenteras och behandlas.

Ärendebeskrivning
Presidiet har den 2 maj 2016 framfört synpunkter och förutsättningar för kultur- och
fritidsnämndens driftsbudget 2017 inför budgetberedningen.
En ram för driftbudget kommer att tilldelas varje nämnd.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §79).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/84

§ 94 Utdelning av Svensk flagga
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Inga flaggor delas ut vid nationaldagsfirandet 2016.

Ärendebeskrivning
Utdelning av svenska flaggor till privatpersoner sker i samband med Nationaldagsfirandet.
Alla är välkomna att ansöka om flagga.
Förslag och ansökningar ska vara inkomna till Kultur- och fritidskontoret senast den 15
april.
Vid ansökningstidens utgång hade inga ansökningar inkommit.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/82

§ 95 Byggnadsvårdspris 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Byggnadsvårdspris för 2016 delas inte ut.

Ärendebeskrivning
Byggnadsvårdspriset delas ut till en fastighetsägare som under de senaste tre åren
underhållit och/eller restaurerat en byggnad eller byggnadsmiljö på ett varsamt sätt. Priset
består av en gjuten plakett och ett diplom.
Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet.
Förslag och ansökningar ska vara inkomna till Kultur- och fritidskontoret senast den 15
april. Inga ansökningar har inkommit vid ansökningstidens utgång.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/65

§ 96 Kulturstipendium 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Nätverket Tillsammans i Höör utses att mottaga Kulturstipendium för 2016.

Ärendebeskrivning
Kulturstipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör
värdefulla insatser på det kulturella området. Stipendiesumman är 5.000 kronor.
Följande är nominerade:
Nätverket Tillsammans i Höör
Ann Walton
Allis Nettréus
Bengt Nihlgård
Motiveringar till nomineringarna: Se bifogad sammanställning
Yrkanden
Tom Ström (M) förslår att nämnden utser Bengt Nihlgård som mottagare av
kulturstipendium 2016 samt som andra förslag Ann Walton. Lena Frykman (M) och
Helena Ohlsson (SD) biträder Toms Ströms förslag.
Elin Hulten-Cavallius (MP) förslår Nätverket Tillsammans HÖÖR som mottagare av
kulturstipendiumet med Bengt Nihlgård som andra förslag.
Linda Andersson (S) förslår Nätverket Tillsammans HÖÖR som mottagare av
kulturstipendium 2016. Linda Lindhé (V), Eva Vesterberg (V), Anna Johnsson (MP) samt
Jill Andersson (S) biträder Linda Anderssons förslag.

Beslutsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförare frågar ledarmöterna om
omröstning kan ske genom handuppräckning, vilket godkänns.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutat att Nätverket Tillsammans
HÖÖR skall utses som mottagare av kulturstipendiumet 2016.
Omröstning
Omröstning mellan Bengt Nihlgård och Nätverket tillsammans Höör genomförs.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Nätverket
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tillsammans HÖÖR skall utses som mottagare av kulturstipendiumet 2016.

Beslutsunderlag
Kulturstipendium.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §82).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/54

§ 97 Kulturstipendium för ungdomar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Herman Axelsson utses att mottaga Kulturstipendium för Ungdomar 2016.

Ärendebeskrivning
Stipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla
insatser på det kulturella området. Stipendiemottagare skall vara bosatta i eller ha
anknytning till Höörs kommun och ej vara fyllda 21 år. Summan är 3.000 kronor.

Följande är nominerade:
Herman Axelsson
Ika Jakse Injac
Allis Nettréus

Motiveringar för nominerade kandidater: Se bifogad sammanställning

Yrkanden
Tom Ström(M) föreslår att Ika Jakse Injac utses som mottagare av kulturstipendium
ungdomar 2016 och som andra alternativ föreslås Allis Nettréus.
Lena Frykman (M) biträder Tom Ströms förslag i sin helhet.
Helena Ohlsson (SD) föreslår att Ika Jakse Injac utses som mottagare av
kulturstipendium ungdomar 2016.
Linda Andersson (S) föreslår att Herman Axelsson utses som mottagare av
kulturstipendium ungdomar 2016. Som andra alternativ föreslås Allis Nettréus
Martin Ohlsson (C) föreslår att Herman Axelsson utses som mottagare av
kulturstipendium ungdomar 2016. Elin Hulten-Cavallius (MP), Anna Johnsson (MP), Linda
Andersson (S) samt Jill Andersson (S) bifaller Marin Ohlssons förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns två olika förslag till beslut. Ordförare frågar ledamöterna
om omröstning kan ske genom handuppräckning, vilket godkänns.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden beslutat att Herman Axelsson skall
utses som mottagare av kulturstipendiet för ungdomar 2016.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Omröstning via handuppräckning för förslagen Herman Axelsson och Ika Jakse Injac
vinns av Herman Axelsson.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Herman Axelsson
skall utses som mottagare av kulturstipendiet för ungdomar 2016

Beslutsunderlag
Kulturstipendium Ungdomar.docx (Sammanställning av inlämnade nomineringar)
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §83).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/66

§ 98 Bästa Idrottsmannagärning/Sport 60:s
vandringspris 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Jasmina Dapanovic utses som mottagare av priset bästa idrottsmannagärning 2016
med en prissumma om 5.000 kronor.
2. Linus Lindén utses som mottagare av Sport 60:s vandringspris 2016 med en
prissumma om 3.000 kronor.

Ärendebeskrivning
Pris för Bästa Idrottsmannagärning delas ut till enskild idrottsutövare bosatt i
kommunen eller lagkombination verksam i Höörs kommun som under året utfört en
prestation inom sin gren. Pristagaren/lagkombinationen erhåller en prissumma om 5.000
kronor.
Följande är nominerade:
Erik Ljungberg Bergelin

Höörs IS, friidrott

Jasmina Dapanovic

H65

Linus Lindén

Toigye Taekwondo Club

Sport 60:s Vandringspris ska vara ständigt vandrande, delas ut till ungdom som ännu
inte fyllt 20 år och är bosatt i Höörs kommun. Prissumman är 3.000 kronor.
Följande är nominerade:
Erik Ljungberg Bergelin

Höörs IS, friidrott

Linus Lindén

Toigye Taekwondo Club

Anna Johansson

H65

Emma Rask

H65

Motiveringar till nominerade kandidater: Se bifogad sammanställning
Yrkanden
Bästa idrottsmannagärning
Tom Ström (M) föreslår att Erik Ljungberg Bergelin erhåller priset för Bästa
Idrottsmannagärning 2016.
Helena Ohlsson (SD) föreslår att Linus Lindèn erhåller priset för Bästa

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-17

22 (42)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Idrottsmannagärning 2016.
Linda Andersson (S) föreslår att Jasmina Dapanovic erhåller priset för Bästa
Idrottsmannagärning. Martin Olsson (C), Elin Hulten-Cavallius (MP), Anna Johnsson
(MP), Linda Lindhè (V) samt Jill Andersson (S) biträder Linda Anderssons förslag.
Lena Frykman (M) avstår från sin rätt att lägga sin röst.
Sport 60:s Vandringspris
Tom Ström (M) föreslår att Erik Ljungberg Bergelin erhåller priset för Sport 60:s
vandringspris. Martin Olsson (C) bifaller Tom Ströms förslag.
Helena Ohlsson (SD) föreslår att Linus Lindèn erhåller priset för Sport 60:s
vandringspris. Linda Andersson (S) och Anna Johnsson (MP) och Elin Hulten-Cavallius
(MP), Linda Lindhè samt Jill Andersson (S) bifaller Helena Ohlssons förslag.
Lena Frykman (M) avstår från sin rätt att lägga sin röst.

Beslutsordning
Bästa idrottsmannagärning
Ordförande finner att det finns tre olika förslag till beslut. Ordförare frågar ledamöterna om
omröstning kan ske genom handuppräckning, vilket godkänns.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Jasmina
Djapanovic skall utses som mottagare av priset Bästa idrottsmannagärning 2016.
Sport 60:s Vandringspris
Ordförande finner att det finns två olika förslag till beslut. Ordförare frågar ledamöterna
om omröstning kan ske genom handuppräckning, vilket godkänns.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Linus Lindèn skall
utses som mottagare av Sport 60:s vandringspris 2016.
Omröstning
Bästa idrottsmannagärning
Omröstning via handuppräckning för förslaget Linus Lindén, Erik Ljungberg Bergelin och
Jasmina Dapanovic vinns av Jasmina Dapanovic.
Lena Frykman (M) avstår från sin rätt att lägga sin röst.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Jasmina
Dapanovic skall utses som mottagare av Bästa Idrottsmannagärning 2016
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Sport 60:s Vandringspris
Omröstning via handuppräckning för förslaget Erik Ljungberg Bergelin och Linus
Lindén och vinns av Linus Lindén.
Lena Frykman (M) avstår från sin rätt att lägga sin röst.
Ordförande konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Linus Lindén skall
utses som mottagare av Sport 60:s vandringspris 2016
Lena Frykman (M) avstår från sin rätt att lägga sin röst.

Beslutsunderlag
Sammanställning nomineringar Sport 60 och Bästa idrottsmannagärning.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §84).doc
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Dnr KFN 2016/40

§ 99 Ansökningar om verksamhetsbidrag 2016
- kulturföreningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
Verksamhetsbidrag till kulturföreningarna betalas ut i enlighet med kultur- och
fritidsstrategens förslag, med tillägget att byggdegårdar skall erhålla bidrag som
motsvarar deras ansökan.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut årligen. 20 kulturföreningar och 3
bygdegårdar har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för 2016. Beslut om
bidrag till Konstgillet MittSkåne är redan fattat och utbetalat.
Kultur- och fritidsstrategen har tagit fram ett förslag till fördelning av
verksamhetsbidrag på 345 000 kr. (2015 betalades 341 000 kr ut)
From 2016 kan kulturföreningarna söka projektbidrag under hela året.
Freddy Friberg och Hilda Knafve informerar om att regler och riktlinjer finns på Höörs
webbplats. Där kan ledamöterna läsa och förkovra sig.
Yrkanden
Martin Olsson (C) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
presidiets förslag med tillägg att respektive bygdegårdar bör få det belopp som de angivit
i ansökan. Linda Andersson (S) och Helena Ohlsson (SD) bifaller Martin Olsson (C)
förslag.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet med tillägget enligt
Martin Olsson (C) m.fl. förslag att byggdegårdar skall erhålla bidrag som motsvarar deras
ansökan.

Beslutsunderlag
Vht - bidrag kulturföreningar 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §85).doc
_____
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Dnr KFN 2016/53

§ 100 Ansökan om Projektbidrag kulturföreningar 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bidrag beviljas Höör musik och teatersällskap, och
2. Projektbidrag beviljas till Frosta härads hembygdsförening tillsammans med Södra
Ringsjöortens bygdeförening.

Ärendebeskrivning
Två ansökningar om projektbidrag från kulturföreningar (Höör musik och teatersällskap
och Frosta härads hembygdsförening tillsammans med Södra Ringsjöortens
bygdeförening) har inkommit till kultur- och fritidskontoret. Kulturföreningar kan ansöka
om projektbidrag året runt. Kultur- och fritidsstrategen har sammanställt inkomna
ansökningar om projektbidrag.
Nämndens ledamöter och ersättare har möjlighet att ställa frågor till sektorschef och
kulturstrateg.
Freddy och Hilda informerar om att regler och riktlinjer finns på Höörs webbplats. Där kan
ledamöterna läsa och skaffa sig kunskap.

Överläggning
Mötet ajourneras under en kort stund, från 14.55 och återupptas kl. 15.05.
Yrkanden
Linda Andersson (S) yrkar att evenemang som Höörs Operan är ständigt återkommande
inte ska kunna söka ”Projektbidrag” utan ska söka bidrag. Förslaget biträds av Elin
Hultén-Cavallius (MP), Anna Johansson (MP), Linda Lindhé (V), samt Jill Andersson (S).
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från presidiet och ett förslag från
Linda Andersson (S) med flera ledamöter. Ordförare frågar ledamöterna om omröstning
kan ske genom handuppräckning, vilket godkänns.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt Linda Anderssons
förslag.
Omröstning
Handuppräkning sker enligt följande:
De som bifaller presidiets förslag att båda ansökningar ska kallas ”Ansökan
om projektbidrag” räcker upp handen. Röstningen utfaller med 4 röster .
Justerande
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De som bifaller Linda Anderssons (S) förslag att ansökan från Höörs musik och
teatersällskap ska kallas ”bidrag” räcker upp handen. Röstningen utfaller med 5 röster.
Omröstningen utfaller med 5 röster mot 4 röster till fördel för Linda Anderssons förslag.

Beslutsunderlag
Projektbidrag kulturföreningar 2016.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §86).doc
_____
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Dnr KFN 2016/58

§ 101

Ansökan om bidrag - studieförbund

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Studieförbunden beviljas bidrag i enlighet med kultur- och fritidsstrategens förslag, och
2. Nämnden behandlar 2016 års ”Bidrag - studieförbund” som ett försöksår med nytt
bidragssystem, och
3. Studieförbunden skall återredovisa sitt användande av bidraget till kommunen, samt
4. Regler för att kunna ansöka om bidrag för studieförbundet skall diskuteras vid tillfälle
under hösten 2016.

Ärendebeskrivning
Åtta studieförbund har lämnat ansökan om kommunalt bidrag 2016. I de nya
bidragsreglerna för studieförbund beviljas i första hand bidrag för:
Insatser som främjar integration
Kulturverksamhet för barn och unga
Folkhälsofrämjande insatser
Kulturverksamhet på äldreboenden
Verksamhet riktad till personer med funktionshinder
I tjänstemannaförslaget föreslås att studieförbunden beviljas 50% av den summa de sökt i
kommunalt bidrag för verksamhet inom ramen för riktlinjerna. Detta eftersom
studieförbunden även erhåller statliga bidrag.

Beslutsunderlag
Bidrag studieförbund 2016 rev 2.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §87).doc
_____
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Dnr KFN 2016/3

§ 102 Ansökan om bidrag för inköp av ny
brygga - Gamla Boo Vattenskid Club
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Gamla Boo Vattenskid Club beviljas bidrag om 60 000 kronor under
förutsättning att nödvändiga tillstånd klargörs, och
2. Utbetalning av beviljat bidrag om 60 000 kr sker när bryggorna är på plats.

Ärendebeskrivning
Föreningen har frågat Miljö- och byggchefen om nuvarande dispens från strandskyddet
vad gäller nuvarande flytbrygga även gäller för den nya bryggan. Svar har inkommit och
inga hinder föreligger.
Kostnaden för transport och iläggning av bryggdelarna ska delas och äskandet till
nämnden är nu ca 60.000 kr exkl. moms.
I mitten av april har Gamla Boo Vattenskid Club köpt in begagnade bryggsektioner från
Malmö Stad. Dessa ligger för närvarande i kanalen och ska forslas till Höör och Ringsjön.
Föreningen vill nu ha bidrag för transporten till Höör. Beräknad kostnad ca 80.000 kr.
Sektorschefen ser att det är möjligt att finansiera denna kostnad ur verksamheten
Anläggningsstöd till föreningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §89).doc
16-0471-2-DELB Miljö generell#3.docx
_____
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Dnr KFN 2016/98

§ 103 Bidragsansökan från NBV till
verksamhet på asylboenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ärende utgår och behandlas inte vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Studieförbundet NBV bedriver studieverksamhet för asylsökande på Grottbyn och
Frostavallen. Verksamheten bekostas av statliga medel. För att utöka verksamheten
ansöker NBV om 47 000 kr från Höörs kommun (KFN 2016/98).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-17

30 (42)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/78

§ 104 Akut ansökan om ekonomiskt bidrag Ringsjöortens ryttarförening
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ett bidrag på 65 000 kr tillstyrks, med anledning av Ringsjöortens ryttarförening
problem med hästhostan, samt
2. Kultur- och fritidsnämnden vidarebefordra ansökan från Ringsjöortens ryttarförening om
överskjutande medel till Kommunstyrelsen för vidare beslut.
Reservation mot beslutet
Muntlig reservation från Helena Ohlsson (SD) samt från Martin Olsson (C).

Ärendebeskrivning
Ringsjöortens ryttarförening har inkommit med ansökan om akut ekonomiskt bidrag.
Ordförande eller kassör anmodas att skriva under Ringsjöortens ryttarförenings ansökan
enligt den bilaga som inkommit. Underskriven ansökan har inkommit 2016-05-09.
Ringsjöortens ryttarförening anmodas att inkomma med en särskild ansökan till
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Helena Ohlsson (SD) yrkar avslag och att ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen.
Martin Olsson (C) bifaller Helena Ohlssons förslag med tillägget att det i framtiden ska
ställas krav på eventuellt bidragsberättigade föreningar att de ska redovisa sitt
försäkringsskydd och dess omfattning i samband med bidrags ansökan.
Linda Andersson (S) yrkar bifall på presidiets förslag, då ridsport är en stor sport för
flickor. Tom Ström (M) och Jill Andersson (S) bifaller detta förslag.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från presidiet samt ett förslag på avslag av
ansökan och vidarebefordra ansökan i sin helhet till kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag.
Justerande
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Ringsjöortens rf.pdf
Mailväxling mellan Freddy Friberg och Ringsjöortens ryttarförening.docx
Undertecknad ansökan.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §90).doc
_____
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Dnr KFN 2016/56

§ 105 Informationspunkt: Åtgärder och
kostnader för ombyggnaden av
Musikskolan under sommaren 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Sektorschefen och kommundirektören har sammankallat till ett möte mellan HFAB:s
styrelse och Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-06-09 och
2. Information om vad som eventuellt tillkommit för kostnader i samband med
ombyggnationer i musikskolan ska presenteras, och
3. Presidiet får i uppdrag att behandla eventuella tillkommande kostnader på möte 201605-31, samt
4. Information från musikskolans rektor Annika Eriksson läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschefen och musikskolans rektor redogör för ärendet. Ledamöterna ges möjlighet
att ställa frågor kring ombyggnationen.
Kostnader för hyra av lokaler under ombyggnationen har uppdateras och
försening av själva ombyggnationens genomförande av Musikskolan delges nämnden.
Ombyggnaden beräknas pågå under maj - december 2016. Med största sannolikhet
kommer starten att skjutas upp på grund av att upphandling av entreprenör för
ombyggnaden ännu inte är klar.
Presidiet och kultur- och fritidschefen tar upp diskussioner 2016-06-09 om
kostnaderna för hyra av provisoriska lokaler i samband med ombyggnaden med
kommundirektör Michael Andersson och HFAB:s VD Kristina Forslund .

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §92).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-17

33 (42)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/156

§ 106 Informationspunkt: Friidrottsarena på
Jeppavallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen, om hur projektet ”Friidrottsarena på Jeppavallen” fortskrider, läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Entreprenören har startat anläggningsarbetet och invigning planeras till första helgen i
oktober. Aktiviteter på A-plan och mellanplan måste under våren förläggas till andra
platser. Höörs Föreningsallians planerar detta och meddelar både föreningar och skolan
dessa ändringar. Förvaltningen får också del av ändringarna.
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.
Kultur- och fritidsnämnden informerades om finansiering av friidrottsarenan på
Jeppavallen vid sammanträde 2016-03-22, § 51.
Freddy Friberg meddelar att det nu finns en ny informationssida gällande ”Ny
friidrottsanläggning på Jeppavallen”. Se adress till höörs webbsida enligt nedan.
http://www.hoor.se/sv/SeGora/Ny-friidrottsanlaggning-pa-Jeppavallen/
På följande adress: www.facebook.se/Hoorskommun/ - här presenteras också information
om projektet friidrottsanläggning på Jeppavallen.
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden välkomnas att ta del av
informationen.

_____
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Dnr KFN 2015/195

§ 107

Integrationsfrågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen om integrationsfrågor läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg redovisar muntligen vad som händer med integrationen i kommunen.
Permanent uppehållstillstånd har beslutats för några av invandrarna.
Efter nyår har det inte kommit så många ensamkommande barn.

Information från fritidsverksamheten: Sommarprojektet och olika aktiviter där ungdomar
13-20 år från olika kulturer möts.
Nya moduler sätts in som klassrum inför hösten och skolstarten 2016.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §94).doc
_____
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Dnr KFN 2016/35

§ 108

Anmälningar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Anmälningar enligt punkterna 1- 12 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1) Omklädningslokaler på Snogeröds IP, - kultur- och fritidschef Freddy Friberg har haft
ett möte 2016-04-06 med föreningen. Freddy Friberg informerar från detta möte. Dnr KFN
2015/42, Bodarna placeras i Snogeröd. Vidare åtgärder får vänta tills finans finns.
3) Ansökan om bidrag från Ringsjöortens ryttarförening - Barncancerfondhoppet 2016,
Dnr KFN 2016/80
4) Ansökan om bidrag Dagläger 2016 från Ringsjöortens ryttarförening, Dnr KFN 2016/81
- ärendet har överlämnats till chefen för Fritidsenheten.
5) Förändrade regler för sponsring, bidrag och integration - uppdrag från
kommunstyrelsen. Kultur- och fritid tackar nej till ett övertagande av ansvaret för
sponsorpengarna med anledning av att det inte passar in i Kultur- och fritidsnämndens
reglemente. Dnr KSF 2015/578 , Dnr KFN 2016/27
6) Skrivelse från Tjörnarps BoIF - Integrationsfrågor. Sektorschefen har varit i kontakt
med Tjörnarps BoIF men ej fått svar från föreningen. Dnr KFN 2016/73
7) Ansökan om bidrag 60 000 kr till sommarkvällar - Höörs föreningsallians, Beviljas 55
000 kr. Dnr KFN 2016/86
8) Presentation av medarbetarenkäten för Kultur och fritid 2016. Redovisas muntligt vid
sammanträdet 2016-05-17
9) Rötskadade och underhållsbesiktning Höörs kommun - N Rörums GF. Sektorschefen
redogör för diskussion som förts med N Rörums GF ang byte av belysningsstolparna.
Stolpar som tas ner i N Rörum flyttas till Snogeröd. Dnr KFN 2016/41,.
N Rörum beviljas 50 000 kr i bidrag för byte av belysningsstolpar. (OBS! Norra Rörum har
fått nej från Arvsfonden och offerten på nya stolpar har blivit dyrare. Föreningen äskar
150.000 kr från kommunen. Förslaget är 50.000 kr.)
10) Beviljande av Skapande skola - bidrag 310 000 kr ht 16/vt 17 Statens kulturråd.
11) Registrering av ny kulturförening/Ansökan om startbidrag och projektbidrag
Kulturföreningen Frö Dnr 2016/101.
12) Bidragsansökan från NBV till verksamhet på asylboenden, Dnr KFN 2016/98.
_____
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Dnr KFN 2016/36

§ 109

Information

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationspunkterna a) - h) läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
a) Föreningsträff på Älvkullen 2016-04-26 ”Så ska svensk barn- och ungdomsidrott
bedrivas”
b) Utbildning med Skåneidrotten ”Basal idrottsmedicin” 2016-06-12, Fulltecknad
c) Möte med pensionärsföreningar 2016-05-09
d) Social hållbarhet i Översiktsplan, 2016-05-10
e) Möte med regionmuséet, 2016-05-11
f) Regional festival -Ung kultur möts, 2016-05-14--15 på Älvkullen
g) Kulturkvartersdag med nationaldagsfirande 2016-06-06
h) Städning Gudmuntorps gymnastiksal. Kontakt har tagits med städchefen.
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Dnr KFN 2016/62

§ 110

Meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Meddelanden enligt punkterna 1-5 nedan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Höörs föreläsningsförening firar 120 års 2016-05-14, Freddy Friberg och Hilda Knafve
representerar kultur- och fritidsverksamheten.
2. Miljö- och byggnadsnämnden, Samråd angående planerade åtgärder Sätofta 6:21, Dnr
KFN 2016/83
3. Kommunfullmäktige 2016-04-27, § 50, protokollsutdrag ”Årsredovisning 2015 samt
fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de förtroendevalda”, KFN
2016/96.
4. Kommunstyrelsen 2016-05-09, KS §101, protokollsutdrag ”Revidering av
biblioteksplan”, KFN 2015/110
5) För kännedom, beslut i Kommunstyrelsen 2016-04-11 § 65, Strategi för hållbar
energianvändning 2016-2020, Dnr KFN 2016/75
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-17

38 (42)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/68

§ 111 Rapport angående tillbud och risker
och personalläget
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Muntlig redovisning läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg och fritidsstrateg Hilda Knafve lämnar information. Eventuella
tillbud diskuteras. Det har förekommit en del stölder, krossande av fönster m.m. Vissa
förebyggande åtgärder har vidtagits såsom att att installera icke krossbara fönster, utökat
securitasskydd och förslag om att tillfråga nattvandrarna om utökad vandring mellan kl.
22:00-02:00.
Strategi för att komma tillrätta med dessa missöden har diskuterats på kommunnivå.
Sektorschefen informerar ledamöterna om vad som gäller vid skadegörelse på HFAB:s
lokaler.
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor kring personalläget.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §99).doc
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Dnr KFN 2016/6

§ 112

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.
1. Friskis & Svettis har beviljats bidrag till projektetet ”Träning för tjejer” med 350
kr/person. Totalt max 5.250 kronor.
2. Ansökan om bidrag – ungdoms, pensionärs och handikapporganisationer. KFN
2016/85
3. Ansökan om bidrag – Höörs Föreningsallians, KFN 2016/86.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx (Höörs Föreningsallians, ansökan om bidrag - sommarkvällar 2016)
Tjänsteskrivelse.docx (Ansökan om bidrag - ungdoms, pensionärs och
handikapporganisationer 2016)
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §98).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-17

40 (42)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/14

§ 113 Postlista - sammanfattning 2016-04-01 2016-04-30
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2016-04-01 - 2016-04-31 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från perioden 2016-04-01-2016-04-30 anmäls.

Beslutsunderlag
Postlista 2016-04-01 - 04-30.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-03 (2016-05-03 KFN presi §100).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 114 Ändring av nämndens
augustisammanträden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Inplanerat möte för kultur- och fritidsnämnden tidigareläggs, från 2016-08-23 till nytt
datum 2016-08-16.
2. Inplanerat möte för presidiet tidigareläggs, från 2016-08-09 till nytt datum 2016-08-02.
3. Nämndens ledamöter och ersättare skall informeras om ovanstående
datumförändringar.

Ärendebeskrivning
Nämndens driftsbudgetarbete har påkallat förändringar för mötestiderna och
sammanträdet den 2016-08-23 flyttas till 2016-08-16 samt presidiets sammanträde 201608-09 flyttas till 2016-08-02.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 115

Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1a) Enligt punkten 1 nedan - Rapporterna läggs till handlingarna.
1b) Kulturmiljöprogrammet har återremitterats till Miljö- och byggnadskontoret, Ulrika
Larsson.
2a) Enligt punkt 2 nedan - Presidiet får i uppdrag att vid septembersammanträdet
diskutera kultur- oc h fritidssektorns delegeringsordning.
2b) Sektorschefen får i uppdrag att göra en översyn över hur bidragsreglerna presenteras
inför beslut.
3. Rapport från 2016 års medarbetarenkät läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Extra ärende har anmälts till dagen sammanträde:
1. Lena Frykman lämnar kontaktpolitikerrapporter, samt ställer fråga om
kulturmiljöprogrammen för Norra Rörum och Tjörnarp, vad händer?
2. Anna Johnsson önskar översyn av delegeringsordningen, samt ställer fråga om
bidragsreglerna.
3. Freddy Friberg rapporterar från 2016 års medarbetareenkät.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

