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§ 116 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden blir Daniel McCabe (C) from 2016-06-23 som 
ersätter Martin Olsson (C). Martin Olsson (C) har övergått till ordinarie ledarmot from 
2016-06-23 och ersätter Robin Nord (C) som from 2016-06-22 entledigats från sitt 
politiska uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden. 

Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Elin Hyltén-
Cavallius (MP), Helena Ohlson (SD) och Carina Berg (SD) är inte närvarande. Eva 
Vesterberg (V), Josef Nanasi (SD) respektive Lena Frykman (M) tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Tom Ström (M) att justera mötets protokoll. Justering i 
Kommunhuset den 26 augusti 2016 klockan 11:00. 

Ärendebeskrivning 
Tom Ström (M) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan med de under punkten ”Övrigt” 
tillförda ärendena. 

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

Extra ärenden har anmälts till sammanträdet: 

1. Programinnehåll diskuteras avseende heldagsaktiviteten för Kultur- och fritidsnämnden 
i september 2016, Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och budgetchef Linda Andersson, 
bjuds in som föredragshållare för att klargöra de frågor som nämndens ledamöter anger. 

2. Översyn av gällande delegationsordning arbetas fram till 
septembersammanträdet då Anna Johnsson belyst frågan under nämndens sammanträde 
2016-05-17. 

3. Översyn av avtal/uppsägning 

4. Revision av ishallens ekonomi 

5. Uppsägning av Actic på badet och avtal. 

Lena Frykman (M) anmäler två punkter under punkten ”övrigt”. Rapport som 
kontaktpolitiker för Tjörnarps Sockengille och fråga angående kvarnen och silon vid 
tågstationen i Höör. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/22 

§ 119 Anmälan av KFN:s protokoll 2016-05-17 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger protokollet från sammanträde 2016-05-17 till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll daterat 2016-05-17 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll (2016-05-17) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi § 102) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi § 122) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/25 

§ 120 Anmälan av protokoll från kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2016-05-31 

Beslut 
Presidiets protokoll 2016-05-31 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens presidium protokoll daterat 2016-05-31 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll (2016-05-31) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi § 123) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/91 

§ 121 Anmälan av protokoll från kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2016-08-02 

Beslut 
Presidiets protokoll 2016-08-02 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens presidium protokoll daterat 2016-08-02 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll.doc (2016-08-02) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  10 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/60 

§ 122 Driftsbudget 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den redovisade budgetskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar muntligen om förslag till driftsbudget. 

Tjänsteskrivelse gällande budgetskrivelse redovisas. 

Beslutsunderlag 
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017 
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017 - 20160330 
Toaletter vid badplatser och längs Skåneleden 2016 
Kultur- och fritidsnämnden (2016-03-22 KFN § 41) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi § 103) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi § 124) 
Budgetskrivelse 2017 - bearbetad version till KFN 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/32 

§ 123 Ekonomisk uppföljning gällande maj-
juli 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen om ekonomisk uppföljning med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ekonomi för innevarande 
budgetperiod. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-17 (2016-05-17 KFN § 92).doc 
Sammanställning av resultat KFN juli- 2016-08-11.pdf 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/99 

§ 124 Ansökan från H65 om bidrag till 
lokalhyror för integrationsarbete  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja hyreslättnad för föreningarna under 
resterande av året 2016 under förutsättningen att föreningarna arbetar med integration. 

Föreningarna ges i uppdrag att vid årsskiftet 2016/2017 återrapportera om sitt arbete med 
integration. 

De aktuella föreningarna som omnämns i ansökan anmodas att komma in med en ny 
ansökan där projektet tydliggörs. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Handbollsklubb, H65 kommer att tillsammans med Höörs IS och ytterligare några 
föreningar att bedriva fysisk aktivitet för i första hand ensamkommande flyktingbarn men 
även andra flyktingar och boende i Höörs kommun. Projektet kallas ”Vi Vill”. I första läget 
kommer aktiviteter att anordnas under en förstudie om 20 veckor. 

Föreningarna räknar med att gemensamt genomföra aktiviteter i/på kommunala 
lokaler/anläggningar. Till aktiviteterna behöver även utrustning för genomförandet 
kompletteras. 

Under förstudietiden önskar föreningarna få fri tillgång till kommunala anläggningar samt 
önskas ett bidrag på 15 000 kronor för inköp av undervisningsmaterial. 

Föreningen har beviljats 65 000 kr från andra. 

Beslutsunderlag 
Ansökan H65 för integrationsprojekt.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §1 09).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/98 

§ 125 Ansökan om bidrag för aktiviteter för 
asylsökande från NBV 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om kommunalt bidrag från 
Studieförbudet NBV eftersom svenskundervisning redan bedrivs i olika former på våra 
asylboenden. 

Ärendebeskrivning 
Studieförbundet NBV bedriver studieverksamhet på asylboenden i Höör. 

Verksamheten bekostas i sin helhet av Folkbildningsrådet. För att kunna utveckla 
utbudet och bland annat kunna erbjuda deltagarna fler ledarledda studietimmar i svenska 
språket, datakunskap, musik, kulturaktiviteter samt samhällsinformation ansöker NBV om 
kommunalt bidrag på 47 000 kr. Utökningsvisionen gäller enligt ansökan bara 
asylboendet ”Frostavallen.” 

Beslutsunderlag 
NBV - Ansökan om bidrag.docx 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi § 104).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/101 

§ 126 Ansökan om startbidrag och 
projektbidrag Kulturföreningen Frö  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att representanten från Kulturföreningen, Tuva Sköld, 
anmodas komma in med en klargörande ansökan med förtydligande av Kulturföreningen 
Frö:s verksamhetsområde samt syfte, och att avvakta med beslut om bidrag till ytterligare 
beslutsunderlag inkommit. 

Ärendebeskrivning 
Nystartade kulturföreningen Frö ansöker om start- och projektbidrag på 30 000 kr. 
Föreningen är ombedd att återkoppla till kommunen gällande innehållet i ansökan men 
har inte återkommit. 

Ärendet återremitterades till presidiet och ordföranden för föreningen Frö, Tuva Sköld, har 
kallats till sektorkontoret för att klargöra ansökan om startbidrag och projektbidrag. 

Möte 2016-06-30 med föreningen. Beslut på mötet att Tuva Sköld återkommer med en 
reviderad ansökan om projektbidrag inkl. budget för behandling på presideimötet 2016-
08-02. 

2016-07-04 - reviderad ansökan om projektbidrag inkommen. Ansöker om 30 000 kr till 
hemsida, workshops, presentationsmaterial, driftskostnader mm. 

Beslutsunderlag 
Registreringsblankett.pdf 
Projektbidrag_Höörskommun_160515.pdf 
KonceptförslagBildbilaga_KK_160501.pdf 
STADGAR1_KulturföreningenFrö_160512.pdf 
Folder_150510.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi § 106).doc 
Tilläggsansökan Kulturföreningen Frö 2016-07-04.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi § 130).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/111 

§ 127 Ansökan om bidrag till mobilt golv för 
dansuppvisning utomhus 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå ansökan från förening Höörs Danscenter Aktiv 
Ungdom om bidrag till mobilt dansgolv. 

Föreningen är välkommen med en ny ansökan med ett mer detaljerat underlag om 
utrustningen och användningen. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Danscenter Aktiv Ungdom har i skrivelse daterad 2016-06-10 ställt frågan om 
möjligheten att få bidrag från kommunen till inköp av mobila dansmattor för utomhusbruk. 

Föreningen uppträder ofta utomhus vid olika arrangemang såsom kulturkvartersdagen, 
kulturnatten, marknader och julskyltning. Eftersom underlaget utomhus ofta är gräs kan 
inte alla dansgrupper, exempelvis baletten, vara med på dessa uppvisningar. 

Beslutsmotivering 
Ansökan om bidrag till mobilt dansgolv avslås, eftersom ett ekonomiskt underlag saknas 
och behovet inte har motiverats tillräckligt.  

Yrkanden 
Jill Andersson (S) föreslår som tillägg till presidiets förlag ska läggas att föreningen är 
välkommen med en ny ansökan med ett mer detaljerat underlag om utrustning och 
användning. 

Beslutsordning 
Ordförande lägger fram presidiets förslag och tilläggsförslaget för beslut och finner att 
nämnden bifaller förslagen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Höörs Danscenter.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi § 129).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  16 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/130 

§ 128 Ansökan om bidrag från SPF 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från SPF. 

Ärendebeskrivning 
SPF Klubb 72 i Höör har inkommit med en ansökan om bidrag för att kunna finanisera 
inköp av ny dator och skrivare.  

Beslutsmotivering 
SPF:s ansökan om bidrag till ny dator och skrivare avslås då ansökan om dator eller 
kontorsmaterial inte omfattas av bidragsreglerna till föreningsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan till kommunen2016-07-13.doc 
Begärd offert från Caddex 2.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §128).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/103 

§ 129 Litteraturrundan 17-18 september - 
ansökan om bidrag  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om kommunalt bidrag för genomförandet av 
Litteraturrundan år 2016. 

Ärendebeskrivning 
Litteraturrundan söker kommunalt bidrag på 5 000 kr för att kunna genomföra 
litteraturrunda 2016. Liktydig ansökan har skickats till alla kommuner i Skåne. 

Beslutsunderlag 
Brev till kommunerna om stöd.docx 
program_litteraturrundan_LR_2015.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §107).doc 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  18 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/102 

§ 130 Registrering av ny förening och 
ansökan om bidrag från Höörs United FF 
(fotbollsförening) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om projektbidrag från Höörs United FF 
och överlämnar ärendet till integrationssamordnaren för vidare utredning gällande 
ansökan från Höörs United FF. 

Ärendebeskrivning 
Höörs United FF har lämnat in ansökan om bildande av förening samt ansökt om 
projektbidrag för uppstart av fotbollslag för nyanlända och andra ungdomar som inte får 
plats i befintliga lag. 

Föreningen har för avsikt att bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor 
på ett positivt sätt, fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Föreningen ska bli ett lag där 
alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet, bakgrund, språk, kultur eller läggning. Pga. 
andra lag inte har plats eller inte tar emot lagspelare utan tidigare erfarenhet. Alla måste 
vara välkomna. 

För projektet ”Ball For All” ansöks om 20 000 kronor till utrustning, kläder och skor. 
Projektet ska ses som en uppstart och kommer att bedrivas i cirka 6 månader. 

Föreningen söker även ett startbidrag om 5 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag.pdf 
DOC160 516.pdf 
Registreringsblankett.pdf 
Policy.pdf 
Protokoll.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi § 108).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/58 

§ 131 Bidragsansökan från Skånes 
idrottsförbund 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden avvaktar med beslut vid detta möte och meddelar Skånes 
idrottsförbund att de kan återkomma med en ansökan när åtgärderna genomförts och att 
nämnden då kan bevilja bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Skånes idrottsförbund (SISU) har tidigare ansökt om 56 000 kr i studieförbundsbidrag från 
Kultur- och fritidsnämnden för 2016. Nämnden behandlade ansökan 17/5 och beslutade 
då att bevilja ett bidrag på 50 % av den sökta summan, dvs 28 000 kr, med motiveringen 
att SISU även får statligt stöd. 

2016-06-15 har SISU inkommit med en reviderad ansökan, där man ansöker om 
ytterligare 28 000 kr från Höörs kommun, dvs totalt 56 000 kr i kommunalt stöd. 

SISU beräknar kostnaden för insatserna i Höör 2016 till 260 000 kr, Skåneidrotten/SISU 
går själva in med 204 000 kr. Beviljar inte Höörs kommun ytterligare 28 000 kr, vill SISU 
revidera sin handlingsplan. 

Förbundet kan när åtgärderna genomförts återkomma med en ansökan. 

Yrkanden 
Jill Andersson (S) föreslår att nämnden avvaktar med beslut vid detta möte och att 
Skånes idrottsförbund kan återkomma med en ansökan när åtgärderna genomförts och 
att nämnden då kan bevilja bidrag. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Höör Lokal verksamhetsplan 2016.doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §131).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2016/114 

§ 132 Handlingsplan för barn och unga 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beslutet gällande handlingsplan för barn och unga 
senareläggs. 

Ärendet ska behandlas som en informationspunkt på kultur- och fritidsnämndens, 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma sammanträde 2016-
09-05 och tas upp för behandling på kultur-och fritidsnämndens möte i oktober 2016. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun är en av många kommuner som gått med i samarbetet med den nationella 
samordnaren för barn och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för 
barn och unga. En nationell handlingsplan för detta arbete är framtagen och beslutad av 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sommaren 2015. I detta arbete är det sedan 
kommunens uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med 
beskrivning av vad som kan göras och hur detta ska gå till. Planen för Höörs kommun har 
tagits fram i samverkan mellan social sektor, barn- och utbildningssektorn och kultur och 
fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer är arenor där vuxna möter barn och unga i Höör i 
olika sammanhang. 

Yrkanden 
Jill Andersson (S) gör tilläggsyrkande att handlingsplanen behandlas på nämndens 
sammanträde i oktober 2016. 

Beslutsordning 
Ordförande lägger fram förslag och tilläggsförslag för beslut och finner att det är 
nämndens mening. 

Beslutsunderlag 
PLAN FÖR HANDLING (2).docx 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §132).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  21 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/125 

§ 133 Motion om att inrätta ett 
integrationsråd, Miljöpartiet de gröna 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden avstyrker motionen avseende integrationsråd. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera frågan om integrationsråd 
till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. 

Presidiet diskuterade huruvida det finns behov av integrationsråd och om det finns några 
brister i hur integrationsfrågor hanteras idag. 

Yrkanden 
Lena Frykman (M) föreslår att nämnden avstyrker motionens förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram Lena Frykmans (M) förslag för beslut och finner att det är 
nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-27 (2016-06-27 KSAU §187).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §133).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  22 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/85 

§ 134 Ansökan om anläggningsbidrag från 
Betelkyrkan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja häften av Betelkyrkans 
ansökta bidrag innebärande att kyrkan får ett anläggningsbidrag om 15 000 kronor. 

Betelkyrkan anmodas att komplettera sin ansökan till år 2016 med ett förnyat 
hyreskontrakt samt göra en översyn och kontrollera att alla medlemar är betalande 
medlemmar. 

Ärendebeskrivning 
Betelkyrkans ungdom har kommit in med ansökan om anläggningsbidrag för 2015. 
Representant från föreningen, Magdalena Jeppås, var inbjuden för diskussion och 
besvarandet av frågor från presidiet. Sven-Ove Svensson, pastor i föreningen, och Eva 
Malmstedt, medlem i föreningen, medverkade också för att besvara presidiets frågor. 

Betelkyrkans ungdom har nyligen infört ett annorlunda medlemsbegrepp som innebär 
att medlem inte behöver vara betalande medlem utan ex. ledare och andra ideella 
arbetare kan ansöka om ett s.k. beviljat medlemskap. Som beviljad medlem tillerkänns 
medlemmen en medlemsavgiftslättnad och bedöms ändå som medlem enligt stadgarna. I 
dagsläget har Betelkyrkan övervägande betalande medlemmar som är under 20 år och i 
princip inga betalande medlemmar som är över 20 år då dessa medlemmar är 
engagerade i kyrkan och därav tillerkänts beviljat medlemskap. 

I underlaget för ansökan om anläggningsbidrag har Betelkyrkan lämnat uppgift om att 
hyreskostnaderna för lokalerna som verksamheten bedrivs in är 30 000 kr/år. I inlämnat 
beslutsunderlag återfinns hyreskontrakt från 2015 som stadgar att hyreskostnaden är 10 
000 kr/år. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Betelkyrkans Ungdom.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §111).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  23 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/85 

§ 135 Ansökan om anläggningsbidrag från 
Friskis & Svettis  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om anläggningsbidrag från Friskis & Svettis 
avseende år 2015. 

Beslut gällande ansökan om anläggningsbidrag från Friskis & Svettis gällande år 2016 
behandlas av nämnden i anslutning till budgetarbetet för år 2017 och föreningen Friskis & 
Svettis anmodas att komma in med tydliggörande avseende vad som inkluderas i 
begreppet ”räntor” i deras ansökan om anläggningsbidrag. 

Kanslichef, Gunilla Dencker Skog, ges i uppdrag att granska reglementet för utbetalandet 
av LOK-stöd till verksamhet som eventuellt klassificeras som blandad verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Friskis & Svettis har kommit in med ansökan om anläggningsbidrag för 2015/2016. 

Representant från föreningen, Lotta Österdal, var inbjuden till Kultur- och fritidsnämndens 
presidium den 2016-05-31 för diskussion och för att bevara presidiets eventuella frågor. 
Under presidiets sammanträde beslutades att Friskis och Svettis skulle anmodas att 
komplettera sin ansökan. 

Lotta Österdal har kommit in med en komplettering av ansökan om anläggningsbidrag 
som tydliggör skillnaden mellan motionspass och gympass samt redogör för hur stor yta 
som används till respektive motionsaktivitet. 

Planritiningen presenteras för ledamöterna för att tydliggöra hur mycket areal som 
används till respektive gym/gruppträning. 

Beslutsmotivering 
Ansökan gällande anläggningsbidrag för år 2015 från Friskis & Svettis avslås med 
anledning av att Friskis & Svettis beretts möjlighet att utnyttja kommunens lokaler till sin 
verksamhet samt att bidragsansökan inte ryms kultur- och fritidsnämndens 
planerade budget.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §110).doc 
Ansökan från Friskis & Svettis.pdf 
Komplettering från Friskis&Svettis.docx.pdf 
Planritning nr 2 - Friskis och Svettis.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §125).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  24 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/156 

§ 136 Informationspunkt: Friidrottsarena på 
Jeppavallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att den beviljade 
investeringen som är avsatt för år 2017 skall utbetalas under år 2016, och att i övrigt 
lägga informationen 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 240 000 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. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §126).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  25 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/57 

§ 137 Ombyggnation av Höörs Bad och 
Sportcentrums entré och reception 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansvarigt byggföretag ges i uppdrag att arbeta 
fram alternativa planritningar inklusive prisförslag för respektive ombyggnadsalternativ. 

Chefen för Höörs bad och Sportcentrumges i uppdrag att inhämta arbetsunderlag från 
HFAB och Mark- och fastighetsstrateg Lars Frostemark 

Informationen läggs i övrigt till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Chef för Höörs bad och Sportcentrum, Johan Enbominformerar om utvecklingen i ärendet. 

Sedan ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-03-22 har 
det skett en kostnadsökning. Den totala hyreskostnaden beräknas i dagsläget bli totalt 
280 000 kronor och en total renoveringskostnad på ca 3.5 miljoner kronor. 

Höörs bad är i behov av en ny filteranläggning. Johan Enbom klargör att det endast finns 
en leverantör, belägen i Sverige, som kan uppfylla de behov som badet har på en sådan 
anläggning. 

Beslutsunderlag 
Priser på Bad och Sportcentrum.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §141).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  26 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/195 

§ 138 Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger sektorledningen i uppdrag att undersöka frågan om i vilken 
utsträckning som de ensamkommande flyktingbarnen inom Höörs kommun fått tillgång till 
”Jojo-sommarkort”, och lägger i övrigt informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg redovisar vad som händer med integrationen i Höörs kommun. Personer 
med permanent uppehållstillstånd har börjat anlända till Höörs kommun. 

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. 

Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve var den 26 maj 2016 på asylboendet Frostavallen 
för att informera om badvett och allemansrätten. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §113).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §134).doc 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  27 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/35 

§ 139 Anmälningar  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningar enligt punkterna 1-7 med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Överenskommelse ang. Trygg ungdom sommaren 2016. 

2. P-situationen på Sätofta badplats. Vid ett möte mellan Höörs kommun och 
vägföreningen vid Sätofta badplats framkom klagomål på parkeringssituationen vid 
badplatsen. Presidiet gav 2016-05-31 tjänstemännen i uppdrag att snarast komma tillrätta 
med problemet. Kontakt togs med trafikingenjören som gjorde en plan för ny skyltning 
med 6-timmars parkering. Pris för nyskyltning och arbete ca 30 000 kr. 

Skrivelse från boende angående P-situationen 2016-06-22 KFN 2016/199 

v 29 - nya skyltar med 6-timmars parkering är på plats. Vik trafikingenjör på gång att 
införa reglerna i lokala trafikplanen och de blir därefter juridiskt bindande. 

3. Frosta härads hembygdsförening har skickat en skrivelse till ägaren för Frostavallen 
Hotell och konferens med kopia till kultur- och fritidsnämnden, där de undrar över 
Hagstadsstugans framtid. Stugan är nämnd i skrift 1721 och är ett sk sydgötiskt hus som 
tidigare stod i Norra Rörum.  Under senare år har stugan alltmer förfallit. Huset har ett 
högt kulturhistoriskt värde och är unikt i sitt slag. KFN 2016/109 

4. Planprogram för Sätofta, KFN 2016/110. 

5. Strövstigar i Frostavallen och Dagstorpsområdet: uppsägning av avtal, KFN 2016/127 
(Hallahus). Markägaren kräver en ökad kommunal drift och tillsyn from 2017. Möte med 
markägaren v 28. 

6. Skapande skola ht 2016/vt 2017, KFN 2016/128 

7. Eurorando kommer till Höör 12-18 september. Ca 200 anmälningar till Bjäretslingan 
och Dagstorpsslingan. Vandring för Höörsborna 11 september. Vandringsvärdar behövs! 
Politiker är välkomna att anmäla sig till Maria Rodriguez. Förfrågan skickad till kultur- och 
fritidsnämnden och kommunstyrelsen 2016-07-11. 

Beslutsunderlag 
Revidering av biblioteksplan KF 2016-05-25 (2016-05-25 KF §66).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §115).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §136).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  28 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/36 

§ 140 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger Informationspunkterna 1-3 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Kulturnatt 16 september. 

2. Rapport från sommarens händelser 2016. 

3. Utse representanter till avslutning sommarkvällar och premiär sommaroperan. Tom 
Ström (M) åtar sig uppdragen både att tacka för årets Sommarkvällar och att överlämna 
blomster vid premiären på sommaroperan. 

Beslutsunderlag 
Kulturkvartersdagen 2016 program webb.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §116).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §137).doc 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  29 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/62 

§ 141 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Mötesanteckningar från möte med Höörs Fastighets AB, 2016-06-09, KFN 2016/112. 

Avtal ang. skötsel och tillsyn av skatepark, KFN 2016/113. 

Avtal ang. midsommarfirande 2016, KFN 2016/115. 

Beslut om beviljat bidrag till Kulturnatten från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta  KFN 
2016/117 

Markägaravtal Skåneleden Kråkarp 1:5 KFN 2016/108 

Nya bestämmelser om innebandymål, KFN 2016/121. 

Sammanställning av utvärdering Senior Sport School Höör 2016, KFN 2016/120. 

Lägesrapport från Incendi Glasblåseri - Höörs Glashytta, KFN 2016/133. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §117).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §138).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  30 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/68 

§ 142 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorchef Freddy Friberg redovisar personalsituationen inom sektorn och att inga 
rapporter om tillbud har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §118).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §139).doc 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  31 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/6 

§ 143 Anmälan av beslut i delegerade 
ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen, av beslut fattade med 
delgerad beslutsrätt, 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. 

Ordförande beslutade med stöd av rådande delegationsordning att bevilja ansökt 
projektbidrag från Bosjöklosters vänner, KFN 2016/104, § 105 KFN presidium 2016-05-
31. 

Ordförande fattade beslut att bevilja ansökt projektbidrag från Tjörnarps Sockengille, KFN 
2016/129, på kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §114).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §135).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  32 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/14 

§ 144 Postlista - sammanfattning 2016-05-01 - 
2016-05-31 

Beslut 
Postlistan för perioden 2016-05-01 - 2016-05-31 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlista från perioden 2016-05-01-2016-05-31 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Postlista 2016-05-01 -- 31.pdf 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  33 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2016/14 

§ 145 Postlista - sammanfattning 2016-06-01 - 
2016-07-31 

Beslut 
Postlistan för perioden 2016-06-01--2016-07-31 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlista från perioden 2016-06-01--2016-07-31 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Postlista 2016-06-01 -- 31.pdf 
Postlista 2016-07-01 -- 31.pdf 
 Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-05-31 (2016-05-31 KFN presi §119).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-08-02 (2016-08-02 KFN presi §140).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-08-16  34 (34) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 146 Övriga frågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anmälda extra ärenden hanteras i framtiden av 
kultur- och fritidssektorn, och anmälda extra ärenden läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Extra ärende har anmälts till dagens sammanträde: 

1. Programinnehåll diskuteras avseende heldagsaktiviteten för Kultur- och fritidsnämnden 
i september 2016, Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och budgetchef Linda Andersson, 
bjuds in som föredragshållare för att klargöra de frågor som nämndens ledamöter anger. 

2. Bidragsregler diskuteras under 2016 då ledamot Anna Johnsson (MP) har belyst frågan 
under nämndens sammanträde 2016-05-17. 

3. Översyn av avtal/uppsägning 

4. Revision av ishallen har diskuterats och är pågående. 

5. Uppsägning av Actic på badet och avtal. 

  

Ärenden som anmäls vid mötet 

1. Lena Frykman (M) redovisar sitt möte som kontaktpolitiker med Tjörnarps sockengille 
och om ”Kultur i landskapet”, ”Sommarkväll vid Ringugnen” den 9 augusti. Den 19 augusti 
är det dags för ”Nostalgikväll vid Ringugnen. 

2. Lena Frykman (M) ställer fråga om vad som händer med silon och kvarnen invid Höörs 
järnvägsstation. 

3. Josef Nanasi (SD) påtalar problem med nedskräpning och vandalisering på 
Jeppavallens boulebana. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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