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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 147

Upprop

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Nya ersättare Daniel McCabe (C) och Robert Nilsson (SD) hälsas välkomna till nämnden.

Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare.
Ledamöterna Carina Berg (SD) och Jan Malmström (M) är inte närvarande. Robert
Nilsson (SD) och Katarina Dyrssen (M) tjänstgör i deras ställe.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 148 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Linda Lindhé (V) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, samt
2. Justering sker på kommunkansli 2016-09-27, kl. 08:00.

Ärendebeskrivning
Linda Lindhé (V) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 149 Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkänns, och
2. Extra ärenden som anmäls till dagens möte godkänns och kommer att behandlas under
punkten, Övriga frågor.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärende:
1. Lena Frykman (M) anmäler kontaktpolitikerrapport.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/88

§ 150 Anmälan av kultur- och
fritidsnämndens protokoll 2016-08-16
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-08-16 läggs med
godkännande till handlingarna, och
2. Presidiets protokoll från sammanträdet 2016-09-06 skall tas upp som egen punkt
på nämndens sammanträde 2016-10-18.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens protokoll daterat 2016-08-16 anmäls.
Presidiets protokoll daterat 2016-09-06 skulle behandlats på dagens sammanträde men
har inte publicerats på Höör24 i sin helhet.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc (2016-08-16)
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §145).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/60

§ 151

Driftsbudget 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen om driftsbudgeten 2017 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg redovisar planen för driftsbudget år 2017.
Nytt budgetsammanträde inplanerat 3-4 oktober 2016.

Beslutsunderlag
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017.docx
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017 - 20160330.docx
Toaletter vid badplatser och längs Skåneleden 2016.docx
Kultur- och fritidsnämnden (2016-03-22 KFN §41).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §146).doc
Förslag på besparingar 2 procent.pdf
Konsekvens av besparingsåtgärder.pdf
Konsekvens för Biblioteket vid besparingsåtgärder.pdf
Budgetskrivelse 2017 - bearbetad version till KFN.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/32

§ 152 Ekonomisk rapport för augusti månad
2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Ekonomisk rapport för augusti månad 2016 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Freddy Friberg redovisar och följer upp kultur- och fritidsnämndens
ekonomi för innevarande budgetperiod.
Freddy Friberg har sammanställt nämndens månadskostnad exklusive kapitalkostnader
och internfakturor. Kostnaden för ombyggnationen av Ringsjöskolans matsal belastar inte
nämndens budget. Sektorsledningen prognosiserar ett underskott om ca 1 miljon kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §148).doc
Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §150).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §147).doc
Sammanställning av resultat KFN aug- 2016-09-12 Delår.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-20

9 (28)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/147

§ 153

Delårsbokslut 2016

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen gällande delårsbokslut 2016 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg redovisar delårsbokslutet för år 2016.
Delårsbokslutet påvisar att intäkter ligger under det belopp som nämnden budgeterade.
Höörs bad- och sportcenter har inte haft lika stora intäkter som nämnden beräknat.
Inkomstbortfallet kompenseras av att andra verksamheter inom sektorn har haft större
intäkter än tilltänkt. Avseende mål och måluppfyllelser beräknar sektorsledningen att
målbilden bör vara uppfylld till årsskiftet. En total budgetavvikelse på ca 2.2 miljoner
kronor. 1.2 miljoner kronor har äskats från Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §148).doc
Bilaga 2 Delår KFN verksamhetsberättelse makro.pdf
Bilaga 4 Investeringsredovisningen kommentar KFN delår 20160912.pdf
Bilaga 5 Investeringsredovisning KFN Delår 20160912.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/153

§ 154 Ansökan om ökat hyresbidrag till
ishallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ansökan om ökad hyresersättning till ishallen, KFN 2015/153, inkluderas i kultur- och
fritidsnämndens budgetäskande, och
2. Svar gällande ökad hyresersättningen lämnas till Höörs Ishall AB efter fastställd budget
för år 2017.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg redogör för ärendet.
Höörs Ishall AB har sedan år 2010 ägt och bedrivit isverksamhet i ishallen. Ishallsbolaget
upplever, att kostnaderna ökar men intäkterna minskar. Höörs Ishall AB ansöker därför
om en ökad hyresersättning fr.o.m. 2016 med 200 000 kr.
Höörs Ishall AB:s ansökan gällande ökad hyresersättning för 2016 avslogs av
kommunstyrelsen 2016-08-15, KS § 145.
Höörs Ishall AB uppbär i dagsläget bidrag från kommunen om ca 1.7 miljoner kronor
årligen. Yterligare ekonomiskt stöd för verksamhetsåret år 2016 finns det inte utrymme för
i Kultur- och fritidsnämndens budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §145).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §156).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/140

§ 155 Ansökan om projektbidrag - Norra
Rörums Sockengille
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ansökan om projektbidrag från Norra Rörums Sockengille avslås, och
2. Uppdra till ansvarig tjänsteman för Höörs kommuns hemsida
att tydliggöra bidragsreglerna och information på hemsidan gällande hur lång tid innan ett
planerat arrangemang en förening bör ansöka om bidrag för att nämnden skal l kunna
behandla ärendet.

Ärendebeskrivning
Norra Rörums sockengille ansöker om 6280 kr för anordnande av Hemvändardag 13
augusti 2016.
Mål och syftet med Hemvändardagen är att anordna en minnesvärd dag för de som bor i
byn och för dem som flyttat ut från bygden.
Ansökan om projektbidrag inkom 2016-08-09 och föreningen uppbär verksamhetsbidrag.
Sektorsledningen förtydligar att föreningen anordnar få aktiviteter och har en låg
medlemsavgift.
Diskussion uppkommer i nämnden gällande huruvida nämnden kan bevi lja projektbidrag i
efterhand, vad som klassificeras i ”god tid” och att det måste finnas en samsyn över
hur inkomna ansökningar bedöms av nämnden.
Yrkanden
Martin Olsson (C) föreslår att hemsidan skall uppdateras
avseende sektorns bidragsregler.

Beslutsunderlag
Ansökan om projektbidrag.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §154).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/109

§ 156

Angående förfallet av Hagstadstugan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Rikta en framställan till Kommunstyrelsen avseende eventuellt förvärv av fastigheten,
och
2. Uppdra till sektorsledningen att informera Frosta Härads Hembygdsförening om att
ärendet vidarebefordrats.

Ärendebeskrivning
Hagstadstugan är en av kommunens äldsta byggnader. Huset är ett s.k. sydgötiskt hus i
skiftesverk och stod ursprungligen i Norra Rörum.
Frosta Härads Hembygdsförening flyttade stugan till Frostavallen 1942. År 1967
överlämnades stugan av hembygdsföreningen till Frostavallsstiftelsen. Under många år
användes stugan som kiosk och café. På senare år har stugan alltmer förfallit.
Frosta Härads Hembygdsförening har översänt en skrivelse till Frostavallens nuvarande
ägare, Tofta snickeri/ Svedjegården AB, i juni men har inte emotsett svar. Föreningen ber
nu Höörs kommun/Kultur -och Fritid kontakta fastighetsägaren och utreda om stugans
framtid kan säkras genom en flytt till Kulturkvarteret vid Berggrenska gården.

Beslutsunderlag
Höörs kommun om Hagstadstugan v 1.doc
Hagstadstugan v 1.doc
Hagstadstad-stugan-Del-2.pdf
Hagstadstugan-Del-3.pdf
Hagstad-stugan0001.pdf
Hagstadstugan v 1.doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §157).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/132

§ 157 Förslag om inrättande av kommunalt
försköningsbidrag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Sektorsledningen ges i uppdrag att besvara frågan från medlemmen, och
2. Ärendet anmäls som meddelande till nämndens sammanträde 2016-09-20.

Ärendebeskrivning
Medlem i Södra Munkarps byalag har inkommit med förslag om inrättande av kommunalt
försköningsbidrag för utsmyckning i byarna i Höörs kommun. Vissa kommuner har ett
sådant bidrag.
Diskussion gällande bygglov och om Försköningsföreningen bidrar med denna typ av
insats i byarna.
Beslutsordning
Mötet ajourneras mellan kl. 15:38-15:45.

Beslutsunderlag
Mail från XXXX.txt
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §155).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/142

§ 158 Översyn och samordning av drogpolicy
för Höörs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Överlämna ärendet till integrationskordinator och fältgruppen som skall samordna
översynen av drogpolicy för Höörs kommun, och
2. Arbetet skall integreras i budgetprocessen år 2017 inför år 2018.

Ärendebeskrivning
Vid samverkansmöten mellan arbetsutskotten och presidierna för barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, har det konstaterats
att användningen av droger ökat och upplevs vara akut. Barn -och utbildningsnämnden
har konstaterat att Höörs kommun saknar drogpolicy och efterfrågar en policy. Vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet arbetade verksamhetsutvecklaren fram en
tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelen utmynnande i att det är lämpligare att hantera dessa
frågor i en handlingsplan.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15, KSF § 152, att analysera hur användningen av
ANDT bland barn -och unga i Höörs kommun ser ut samt uppdra till bland annat kulturoch fritidsnämnden att utarbeta en handlingsplan mot användandet av ANDT.
Vid samverkansmötet den 2016-09-05 behandlades ärendet och förslag till beslut
utformades.
Beslutsordning
Ett gemensamt sammanträde mellan kultur- och fritidsnämndens presidium, barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott samt socialnämndens arbetsutskott utmynnande i ett
förslag till beslut. Freddy Friberg redogör för förslaget och Kultur- och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §152).pdf
Drogpolicy för Höörs kommun.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §153).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/156

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

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om det fortskridande arbetet med anläggningen av
Friidrottsarenan, Jeppavallen.
Freddy Friberg berättar om utredning av materialet och visar bilder från senaste
utvecklingen. En historisk återblick göres och paralleller dras till när anläggningen
anlades från första början var arbetsprocessen utdragen. Från det att idrottsnämnden
fattade beslut i ärendet tills dess att anläggningen var färdigställd förlöpte åtta år.
Arbetet med Jeppavallen fortsätter som planerat. Budget och tidplan förväntas hålla.
Lördagen den 1 oktober kl. 12:30 görs en mindre invigning med t al och närvaro av
kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsnämndens ordförande. Under dagen
kommer ett hundratal knattar att träna fotboll och få prova på olika friidrottsgrenar. Höörs
IS har A-lagsmatch på konstgräset kl. 13.00. En större formell invigning planeras till 30
maj 2017.
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.
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
Justerande

Utdragsbestyrkande
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informationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
Beslut om föreläggande Jeppavallen.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §149).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/114

§ 160

Handlingsplan för barn och unga

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Plan för handling - Barn och unga skall implementeras i kultur- och fritidsnämnden, och
2. Arbetsgruppen ges i uppdrag att fortsätta sitt uppdrag utifrån prioriterad ordning, och
3. Överlämna handlingsplanen till kommunfullmäktige för antagande och för
ikraftträdande istället för ”Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik”, och
4. Kommunens ledningsgrupp ges i uppdrag att lämna ett utlåtande i ärendet, samt
5. Behandla ärendet på nytt på det gemensamma presidiet och arbetsutskottets
sammanträde 2016-12-01.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades senast på nämndens sammanträde 2016-08-16 och senarelades.
Den 5 september 2016 sammanträdde kultur- och fritidsnämndens presidium, barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott. Presidiet
och arbetsutskotten ställde sig positiva till ”Plan för handling - Barn och unga” ska
implementeras i de olika nämnderna. Vidare föreslår gruppen att arbetsgruppen
skall fortsatta sitt uppdrag utifrån prioriterad ordning. Gruppen rekommenderar att
nämnderna skall anta planen. Gruppen föreslår att ledningsgruppen skall lämna sitt
utlåtande i frågan. Plan för handling - barn och unga skall överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande och ikraftträdande istället för ”Vision för Höörs
kommuns Barn- och ungdomspolitik”. Ärendet skall behandlas på nytt på det
gemensamma presidiet och det gemensamma arbetsutskottet den 2016-12-01.

Beslutsunderlag
PLAN FÖR HANDLING (2).docx
Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16 (2016-08-16 KFN §17).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/134

§ 161 Informationspunkt: Extratjänster inom
välfärden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen om extratjänster läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar om extratjänster. Arbetsförmedlingen har meddelat
att förmedlingen kan presentera 20 namn på potentiella arbetstagare som kan erbjudas
extratjänster inom Höörs kommun. Kultur- och fritidnämnden omfattas inte av de
verksamheter som kan erbjuda anställning genom extratjänst.
Extratjänst är ett arbetsmarknadspolitiskt program inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Höörs kommun kan i rollen som arbetsgivare få ekonomisk ersättning om kommunen
anställer en person som deltagit i programmet jobb och utvecklingsgarantin. Syftet med
extratjänster är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan
stöd.
Extratjänst gäller för anställning inom följande offentligt finansierade verksamheter;
sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen eller funktionshinderomsorgen, samt hos
myndighet som utövar offentliga befogenheter.
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till att erbjuda extratjänster på en omfattning om
100% den 2016-08-15, KSF § 151. Vidare beslutade kommunstyrelsen att sektorn själv
bär kostnaderna och att drivhuset i Höörs kommun skall sköta det administrativa arbetet
kring extratjänsterna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §151).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §150).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-20
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/28

§ 162 Informationspunkt: Gemensamt möte
mellan Kultur- och fritidsnämndens
presidium, Barn- och
utbildningsnämndens AU och
Socialnämndens AU 2016-09-05
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Protokollsanteckningar från nämndernas gemensamma presidium- och
arbetsutskott sammanträde skall finnas tillgängliga på Höör24, och
2. Informationen läggs med godkännande till handlingarna, samt
3. Protokollet från det gemensamma sammanträdet presenteras på nämndens
sammanträde 2016-10-18.

Ärendebeskrivning
Den 2016-09-05 var det ett gemensamt sammanträde mellan Kultur- och fritidsnämndens
presidium, Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och Socialnämndens
arbetsutskott.
Ärenden som behandlades under sammanträdet var bl.a. plan för barn och unga, ANDT,
analys av användning om droger har ökat/minskat och utredning om alkoholförtäring
i fastigheter som kommunen äger. Frågorna skall behandlas på kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2016-09-20.
Protokollen från de gemensamma sammanträdena Höör24 skall fortsättningsvis
vara tillgängliga på Höör24.
Sammanträdet utmynnade i ett samförstånd kring att nämnderna skall samverka och
samarbeta över respektive nämnds arbetsområde för att gynna kommunens medborgare.

Beslutsunderlag
Förslag till dagordning och kallelse 2016-09-05.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §151).doc
Kulturkompendium 2016 pdf.pdf
_____
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Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/141

§ 163 Informationspunkt: Flytt av
administrationen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationen gällande flytt av administrationen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve informerar muntligen om framtidsplanerna gällande lokaler inom kommunen.
Kultur- och fritidskontoret kommer i höst flytta från kommunhuset till lokal i Mejeriet (fd
turistbyrån). Kultur- och fritidssektorn kommer att flytta sin administration till den nya
lokalen innan årsskiftet 2016. Kostnaderna för flytten kommer att tas cen tralt.
Den 14 september 2016 hölls det MBL-förhandling. Ledamöterna underrättas om
ombyggnationen av receptionen och att sammanträdeslokalerna Höörsalen och
Ringsjörummet kommer att ligga i annan byggnad.
Sektorn beräknas kunna flytta runt årsskiftet 2016/2017.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §152).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/195

§ 164

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 Höörs kommun.
Flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd har börjat anlända till Höörs
kommun.
Höörs kommun har ca 60 ensamkommande flyktingbarn. Även andra kommuner har
placerat barn i Höörs kommun och totalt bor det ett hundratal ensamkommande
flyktingbarn i kommunen. Barnen är placerade på asylboendena Frostavallen,
Lydiagården och Orupslund. Asylboendet Grottbyn har upphört. Bor barnen i Höörs
kommun så har barnen rätt till skolgång och för att erbjuda skolgång/förskola har nya
moduler installerats.
Fritidsgårdarna i Höörs kommun är välbesökta, både av svenska ungdomar och av
ensamkommande flyktingbarn.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §158).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/6

§ 165

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om delegeringsbeslut 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.
Anmält delegeringsbeslut:
Handikappanpassning av gång till handikapptoalett vid Berggrenska gården. Den 25 m
långa gången från Hagagatan till handikapptoaletten vid Pers vagnsport är
svårframkomlig för rullstol/permobil. Offert från VA-gruppen på 22 500 kr +
moms. Befintliga plattor läggs då om och kompletteras med nya till 1,2 m bredd. Lutning
som ger avrinning på vattnet görs. Kostnaden kan tas från de 57 000 kr som finns kvar i
investeringsbudget för scentak Berggrenska gården, KFN 2016/144.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §159).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/35

§ 166

Anmälningar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anmälningar enligt punkterna 1-7 läggs med godkännande till handlingarna, och
2. Utse Marin Olsson (C) till kontaktpolitiker för kultur- och fritid administration.

Ärendebeskrivning
1. Sammanfattning ang. Trygg ungdom sommaren 2016. Sektorsledningen vill fortsätta
projektet och kommer undersöka om det finns kapital för en fortsättning.
2. Ansökan om kommunalt studieförbundsbidrag - 2016 SISU Reviderad ansökan från
Jenny Hellberg. Förslag att skriva ett samverkanavtal, KFN 2016/58.
3. Kulturnatt 16 september var lyckad. Miljö- och bygg förelade kultur- och
fritidssektorn om att mäta ljudnivån under kulturnatten. Mätningen var förenat med
godkännandet av ansökan om anordnandet av kulturnatten. Mätningen påvisade att
kulturnatten höll sig inom föreskriven ljudnivå.
4. Bosjöklosters vänner. Tom Ström (M) redovisar utfallet av sommarfest/picknick som
hölls 2016-08-28, KFN 2016/104.
5. Snogeröds IF. Freddy Friberg sammanträtt med föreningen. Kommunen har erbjudit
föreningen att vid matchtillfällena bruka lokalerna i tätorten. Föreningen kan också
exempelvis använda omklädningsrum på Orup inför match. Föreningen skall inbjudas till
ett nytt sammanträde med sektorn och sektorsledningen önskar at t presidiet deltar.
6. Ny Kontaktpolitiker kultur- och fritid administration, KFN 2015/79.

Beslutsunderlag
Revidering av biblioteksplan KF 2016-05-25 (2016-05-25 KF §66).doc
Offert från VA-Gruppen.htm
Sammanfattning av Trygg Ungdom 2016.pdf
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/36

§ 167

Information

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationspunkten läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Händelser vid båtplats Sätofta. Åtgärder har vidtagits och strålkastare me d
rörelsedetektor har installerats, KFN 2016/100.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §161).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/62

§ 168

Meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Meddelanden enligt punkterna 1-10 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunstyrelsen 2016-08-15, KSF § 146, Akut ansökan om ekonomiskt bidrag Ringsjöortens ryttarförening, KFN 2016/78.
2. Program skolföreställningar läsåret 16/17.
3. Översänt information till föreningarna i kommunen om möjligheten att ansöka om
aktivitetsbidrag från Jerringfonden.
4. Musikskolan hade ett gammalt kontrakt där Musikskolan ersätter Höörsblåset för att
utföra vissa spelningar b.la. luciafirande, uppträdande vid Höörs Mölla osv. Musikskolan
har sagt upp kontraktet.
5. Uppdatering av låstaggar på Jeppaskolan och Sätoftaskolan. Bokningssystem med
personlig kod för eventuella andra sammankomster och koden är bara brukbar under den
bokade tiden.
6. Taggläsarna fabriksåterställs på Jeppavallen i samband med åskoväder. Åskskydd
måste installeras.
7. En rullstolsburen elev deltar i kören som hålls i Kulturhuset Anders. Ramp behöver
installeras för att eleven skall kunna komma upp på scenen och delta i körundervisningen.
8. Hyresgästerna av Kulturhuset Anders vill förhandla om villkoren i sitt hyresavtal med
Höörs kommun. När hyresförhållandet ingicks övertogs lokalerna i befintligt skick och
enligt avtal har hyresgästen åtagit sig att stå för allt underhåll/reparationer på insidan av
fastigheten. Hyresvärden, Höörs kommun, står endast för utvärdes
reparationer/underhåll.
9. Museiföreningen har tidigare använt Hagahuset som föreningslokal. I dagsläget är det
Musikskolan som nyttjar Hagahuset men museiföreningen kan inte återvända till
Hagahuset då fastigheten skall utnyttjas för annat ändamål i framtiden.
10. Förslag om inrättande av kommunalt försköningsbidrag, Dnr KFN 2016/132.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §146).pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §162).doc
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/68

§ 169 Rapport angående tillbud och risker
och personalläget
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Rapport angående tillbud och risker och personalläget utgår.

Ärendebeskrivning
Inga tillbud rapporterade under perioden.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §163).doc
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/14

§ 170 Postlista - sammanfattning 2016-08-01 2016-08-31
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2016-08-01-2016-08-31 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från perioden 2016-08-01-2016-08-31 anmäls.

Beslutsunderlag
Postlista 2016-08-01 -- 31.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 (2016-09-06 KFN presi §164).doc
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 171

Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anmälda extra ärenden diskuteras och kommer att hanteras i framtiden av kultur- och
fritidssektorn, och
2. Anmälda extra ärenden läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Extra ärende har anmälts till dagens sammanträde:
1. Lena Frykman rapporterar om sitt kontaktpolitikeruppdrag. Norra Rörum anordnade en
nostalgiträff 2016-08-19, Höörs föreläsningsförening anordnade en föreläsning 2016-0905 och den 2016-09-10 firades Hembygdens år på Höörs mölla, i samband med att
Sveriges hembygdsförbund firar 100-årsjubileum.
2. Bidragsregler diskuteras under 2016 då ledamot Anna Johnsson (MP) har belyst frågan
under nämndens sammanträde 2016-05-17. Nya reglementen skall utarbetas.
3. Översyn av avtal sektorn samt sektorns verksamheter ingått och eventuell uppsä gning
av avtal.
4. Revision av ishallen har diskuterats och är pågående.
5. Uppsägning av Actic badet och avtal.
Yrkanden
Helena Ohlson (SD) föreslår att kontaktpolitikerrapport skall vara en stående på
dagordningen när nämnden sammanträder.
_____
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