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§ 172 Upprop 

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

Ledamöterna Jan Malmström (M), Helena Ohlson (SD) och Carina Berg (SD) är inte 
närvarande. Lena Frykman (M), Josef Nanasi (SD) och Robert Nilsson (SD) tjänstgör i 
deras ställe. 

  

_____ 
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§ 173 Val av justerare samt bestämmande av 
tidpunkt för justering av protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Anna Johnsson (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
samt 

2. Justering sker på kommunkansli 2016-10-25, kl. 08:00. 

Ärendebeskrivning 
Anna Johnsson (MP) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande. 

_____ 
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§ 174 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden 

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

Extra ärende som anmäls: 

1. Freddy Friberg anmäler information om föreläsning kombinerat med julbord den 2016-
12-12. 

2. Lena Frykman (M) anmäler ärendet Bevarande Kvarn och Silo, Bävern 10, KFN 
2015/221. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-10-18  7 (32) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KFN 2016/92 

§ 175 Anmälan av protokoll från kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2016-09-06 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-09-06 läggs med godkännande 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens presidium protokoll daterat 2016-09-06 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll.doc (2016-09-06) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §168).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/89 

§ 176 Anmälan av KFN:s protokoll 2016-09-20 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till sekreteraren att vidta rättelser i protokollet, och 

2. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-09-20 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll daterat 2016-09-20 anmäls. 

Lena Frykman (M) påtalar felskrivningar i protokollet. I § 171 p. 1 skall den korrekta 
lydelsen vara Tjörnarp anordnade en nostalgikväll 2016-08-19. 

Beslutsunderlag 
Protokoll.doc (2016-09-20) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §167).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/93 

§ 177 Anmälan av protokoll från kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2016-10-04 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Protokollet från presidiets sammanträde 2016-10-04 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokollet från kultur- och fritidsnämndens presidium daterat 2016-10-04 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll (2016-10-04) 
_____ 
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Dnr KFN 2016/28 

§ 178 Anmälan av protokoll från möte mellan 
Kultur- och fritidsnämndens presidium, 
Barn- och utbildningsnämndens AU och 
Socialnämndens AU 2016-09-05 och 2016-
02-02 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Protokollen från de gemensamma sammanträdena mellan barn- och utbildning, 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutade 2016-09-20 att protokollen får de gemensamma sammanträdena 
skulle anmälas till nämndens sammanträde 2016-10-18 och fortsättningsvis vara 
tillgängliga på Höör24. 

Protokollen anmäls och återfinns även under nämndsövergripande dokument på Höör24. 

  

Beslutsunderlag 
Protokoll 2016-02-02.pdf 
Protokoll 2016-09-05.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2016/57 

§ 179 Förslag till entréavgifter för Höörs Bad 
och Sportcentrum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till chef för Höörs bad och sportcentrum, Johan Enbom, att vidta förändringar i 
enlighet med dagens förda resonemang och överläggningar, och 

2. Beslutet blir, att begreppet familj ska benämnas grupp med 1-2 vuxna med 
medföljande 1-4 barn. Biljettpriset blir: Betalning antal vuxna och ett barn. Ansvaret för 
medföljande barn ligger hos de vuxna i gruppen. Föräldraansvaret gäller alltid. 

3. Ärendet avseende Höörs bad och sportcentrum överlämnas efter vidtagna förändringar 
till kommunstyrelsen för behandling samt vidare till kommunfullmäktige för beslutstagande 
i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Chef för bad och sportcentrum, Johan Enbom, informerar om omarbetningen av 
kategorier och priser.  

Nämnden får ta del av ett förslag till nya kategorier och priser avseende entréavgifter på 
Höörs bad och sportcenter. Johan Enbom klargör att besökare alltid erbjuds det mest 
förmånliga alternativet bland de befintliga priserna. 

Nämnden diskuterar olika lösningar och även frågan om röda avgångar samt lovsim 
belyses. 

  

Överläggning 
Ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden enas om att nämndens tidigare beslut i ärendet 
var avsett att lämna en prislättnad till ensamstående föräldrar som besöker badet med sitt 
eller sina barn. 

Kultur- och fritidsnämnden enas efter överläggning om att beslutsunderlaget kategorier 
och priser skall förändras. Underlaget skall uppdateras i enlighet med följande: 

Kategori Familj skall benämnas Grupp. Kategorin Grupp kan bestå av 1-2 vuxna och max 
4 barn. Debitering sker för de vuxna besökarna och för första barnet. Resterande av 
barnen i gruppen besöker badet inträdesfritt. Förändringen skall även omfatta 
aktivitetskort, årskort och månadskort. Ansvaret för medföljande barn ligger hos de vuxna 
i gruppen. Föräldraansvaret gäller alltid. 

 

Yrkanden 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-10-18  12 (32) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

Anna Johnsson (MP) yrkar att beslutsunderlaget kategorier och priser bör förändras för 
att inkludera ett rabatterat pris för ensamstående föräldrar som besöker badet med sitt 
eller sina barn. Elin Hyltén-Cavallius (MP) och Linda Lindhé (V) ställer sig bakom 
yrkandet. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att där finns två förslag till beslut, ett från kultur- och 
fritidsnämndens presidium och ett från Anna Johansson (MP). 

Ordförande frågar kultur- och fritidsnämnden om förslaget från Anna Johnsson 
(MP) bifalles och finner att nämnden beslutar att bifalla Anna Johanssons (MP) förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-08-29 (2016-08-29 KSAU §246).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §169).doc 
Kategori och priser 2.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2015/214 

§ 180 Deltagande i Ung i MittSkåne 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Presidet skall behandla ärendet 2016-11-01, och 

2. Nämnden skall behandla ärendet på novembersammanträdet. 

Ärendebeskrivning 
Personal från Älvkullen, Erik Dahlin och Arben Kalaja, redovisar om deltagande i Ung i 
MittSkåne. 

Ung i MittSkåne är ett samarbete mellan Sjöbo, Hörby, Eslöv och Höör. Projektet 
påbörjades i november år 2015 och startade upp i januari år 2016. Samarbetsprojektet 
syftar till att stärka delaktigheten i den lokala demokratin på landsbygden. För att stärka 
ungdomars delaktighet i den lokala demokratin är visionen att det skall finnas en 
ungdomsstyrelse i varje kommun. I kommunerna Sjöbo och Hörby finns det etablerade 
ungdomsstyrelser. I Eslöv och Höör har arbetet påbörjats för att etablera 
ungdomsstyrelser.   

För att värva ungdomar till projektet har inspirationsdagar anordnats och ungdomarna har 
fått möjlighet att möta kommunalråd från alla fyra kommunerna. 

Rookie MittSkåne är ett resultat av Ung i Mittskåne. Rookie MittSkåne är ett 
musikproduktionsprojekt som är en satsning för kulturdriven integration mellan nyanlända 
och lokala ungdomar 

Nämnden diskuterar vikten av att förankra ärendet centralt i den fortsatta handläggningen. 

  

Beslutsunderlag 
Rookie MittSkåne KFN.pdf 
Rookie MittSkåne Projektplan.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2015/195 

§ 181 Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Informationen om integrationsfrågor läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Chef för fritidsenheten, Helen Hellström, redovisar muntligen utvärdering av 
Sommarprojektet i Höörs kommun. 

Under sommarprojektet anordnades olika läger, utflykter, integrationsfrämjande aktiviteter 
och lokala föreningar var involverade i sommarprojektet. Aktiviteterna som anordnades 
var kostnadsfria med något undantag. 

Personalen från Älvkullen upplever att det var mycket bra respons på sommarprojektet. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §177).doc 
Utvärdering sommar 2016.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2016/32 

§ 182 Ekonomisk rapport för september 
månad 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Ekonomisk rapport för september månad 2016 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Freddy Friberg redovisar och följer upp kultur- och fritidsnämndens 
ekonomi för innevarande budgetperiod. 

Riktpunkten för sektorns olika verksamheter är 75 %. Sektorn uppfyller utsatt riktvärde 
men undantag från vissa verksamheter som har fått ökade kostnader. Höörs bad och 
sportcentrum och Musikskolan har haft ökade utgifter under innehavande budgetperiod. 
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 
Sammanställning av resultat KFN aug- 2016-09-12 Delår.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §175).doc 
sammanställning resultat KFN September.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2016/60 

§ 183 Driftsbudget 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till sektorsledningen att fortsätta bearbeta driftsramar 2017 och VEP 2018-
2019, och 

2. Kultur- och fritidsnämndens presidium får genom delegation godkänna driftsbudgeten, 
och 

3. Ärendet behandlas åter på nämnden i november 2016, samt 

4. Informationen gällande Driftsbudget 2017 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef Freddy Friberg informerar muntligen om driftsbudget för 2017. 

Budgetramen presenteras för nämndens ledamöter. Prognosen avseende budgeten 
påvisar ett underskott om 600.000 kr. Migrationsverket har tillstyrkt ett bidrag till 
kommunen under tre år för integrationsarbete. 

Sektorns kostnader för verksamheterna har ökat marginellt och avsatta medel för 
driftsbudgeten är oförändrad. Höörs bad och sportcentrum står för sektorns största 
underskott. 

Sektorn har beviljats dispens med att lämna driftsbudgeten och den skall vara färdigställd 
till 2016-10-31. 

Freddy Friberg redovisar driftsramar 2017 och VEP 2018-2019 för nämndens ledamöter. 

Ordförande informerar om att budgetprocessen har omarbetats. Nämnderna vill öka 
samarbetet göra samordningsvinster. 

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 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §174).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/147 

§ 184 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. 

Freddy Friberg går igenom delårsbokslutet tillsammans med ledamöterna. 

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 
Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20 (2016-09-20 KFN §153).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/151 

§ 185 Bidrag från Höörs kommun 2016 
SENSUS 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Ansökan om bidrag från Sensus avslås. 

Ärendebeskrivning 
Studieförbundet Sensus ansöker om bidrag 35 500 kr. Bidraget skall användas 
till integrationsverksamheten på Frostavallen och Grottbyn. På asylboendet Frostavallen 
har Sensus 25 stycken delatagare i integrationsverksamheten och på asylboendet 
Grottbyn deltar 45 stycken i integrationsverksamheten. Ansökan inkommer efter utförda 
insatser. 

Sensus önskar också uppbära bidrag om 30.000 kr för kulturarrangemang på Göransborg 
i Tjörnarp. Totalt 13 arrangemang med ca 55 stycken deltagare totalt. 

Studieförbundet uppbär bidrag från nämnden såsom förbund. 

Beslutsmotivering 
Efterfrågat medel inryms inte i nämndens bidragsregler. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §171).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/149 

§ 186 Ansökan om bidrag - Höörs 
sommaropera 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Höörs sommaropera anmodas att återkomma med en ansökan till årsskiftet 2016/2017, 
och 

2. Ansökan skall tillställas Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Sommaroperan i Höör har 20-års jubileum sommaren 2017. Operan ansöker om bidrag 
för att finansiera en ny föreställning inför jubileumet. 

Föreningen uppbär verksamhetsbidrag samt bidrag till sin ungdomsklubb. 

Beslutsmotivering 
Ansökan tillstyrks inte då nämnden inte har medel för ansökan i innevarande budget för 
kommande års aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag inför Sommaroperans 20-års jubileum 2017.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §172).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/3 

§ 187 Ansökan om bidrag för inköp av ny 
brygga - Gamla Boo Vattenskid Club  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Ansökan om bidrag för extrautgifter vid placering och förankring av ny brygga avslås. 

Ärendebeskrivning 
Klubben har beviljats 60.000 kr som bidrag till begagnade betongbryggor från Malmö 
kommun, KFN 2016-05-17, § 102. 

Vattenskidklubben ansöker om 33.380 kr extra p.g.a. extrautgifter i samband med 
iläggandet av bryggorna. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks då medel för bidragsansökan saknas inom nämndens 
innevarande budget. 

Beslutsunderlag 
Flytbryggor hos Gamla Boo Vattenskid Club.pdf 
Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-17 (2016-05-17 KFN §102).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §173).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2015/156 

§ 188 Informationspunkt: Friidrottsarena på 
Jeppavallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Informationen, om ”Friidrottsarena på Jeppavallen”, läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar om invigningen av friidrottsarenan, Jeppavallen.  

Invigningsceremoni ägde rum 2016-10-01. Invigningen var lyckad med tal och knattecup. 
Flera av nämndens ledamöter var närvarande under invigningen och behovet av bättre 
skyltning till tillgängliga parkeringsplatser belyses. 

Nämndens ledamöter diskuterar även möjligheten att i framtiden anlägga en 
busshållsplats i anslutning till arenan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc 
Beslut om föreläggande Jeppavallen.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §176).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/158 

§ 189 Informationsärende: Konkurs av Höörs 
simsällskap 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg och chef för bad och sportcentrum, Johan Enbom, informerar 
om konkursen av Höörs simsällskap. 

Höörs kommun har haft möte med berörda simlärare m.fl. och sedan den 2016-10-17 
bedriver Höörs kommun simundervisning samt babysim i Höörs simsällskaps ställe. 
Ledarna fortsätter ideellt med grupperna utan ekonomisk ersättning. Kommunen har 
tecknat tilläggsförsäkring för ledarna och barnen som deltar i undervisningen men har 
hemvist i andra kommuner. 

Framtidsvisionen är att utveckla simskolan så att undervisningen omfattar en grund från 
babysim t.o.m. simborgarmärket och annan märkestagning. 

_____ 
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Dnr KFN 2016/6 

§ 190 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: 

Utbetalning av lokalt aktivitetsstöd gällande våren 2016. Sista ansökningsdag inföll den 
25 augusti år 2016. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §178).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/35 

§ 191 Anmälningar  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Anmälningar enligt punkterna 1-8 läggs med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
1. Sammanfattning ang. Trygg ungdom sommaren 2016. Sektorsledningen vill fortsätta 
projektet och kommer teckna ny överenskommelse med föreningarna under läsåret 2016-
17. 

2. 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. Möte hölls 2016-10-13 och 
nytt möte inplanerat 2016-10-25. 

3. Hur gör vi med personer med anknytning till Höör som utmärker sig idrottsligt eller 
kulturellt? Ex. Benjamin Törnqvist 2:a i VM Gokart, Snogeröd spelar i en högre division än 
tidigare. Förslagsvis rekommenderas inkomna tips att nominera den utmärkande 
prestationen till nämndens kultur/sport-pris och stipendier. Nämnden poängterar vikten av 
att informera föreningarna om nämndens stipendier. 

4. Kontaktpolitiker, Lena Frykman (M) och Martin Olsson (C) föreslår att 
kommunens föreningar ska uppmärsammas och eller uppmuntras på hemsidan, med 
blommor etc. 

5. Folder om Frostavallen behöver tryckas om 2017. Kostnad ca 18 000 kr för 5 000 ex. 
50% samt kartor och lay out bekostas av Stiftelsen skånska landskap. 

6. Lona -projekt - ansökan om bidrag för lokala naturvårdssatsningar: information, 
tillgänglighet, kommunikation.  Planerade insatser: enhetliga kartor och 
informationsskyltar vid Höörs kommuns strövområden. Mindre anslagstavlor på 
badplatser. Broschyrställ, cykelställ, inbyggda sopkärl, informationsskyltar mm. Sista 
ansökningsdag 1/12. Sektorn undersöker även andra finansieringsmöjligheter och 
avvaktar att ansöka om bidrag. 

7. Arbete påbörjat med att ta fram nya markägaravtal för leder och slingor, ex. 
Vaxsjöslingan. Förslag till avtal har utarbetats av kanslichef Gunilla Dencker Skog. 
Presidiet får ta del av avtalsförslaget på sammanträdet i november 2016. 

8. Daniel MacCabe är utsedd till kontaktpolitiker för Jeppavallen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §179).doc 
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Dnr KFN 2016/36 

§ 192 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Redovisning av SKUTT-läger, KFN 2015/162, och redovisning av Senior Sport School, 
KFN 2016/120, skall behandlas på nämndens sammanträde i november. 

2. Informationspunkt 3 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Redovisning av SKUTT-läger 2016, KFN 2015/162. Finns en bilaga. 

2. Redovisning av Senior Sport School våren 2016, KFN 2016/120. 

3. Inbjudan från Höörs musik och teatersällskap till alla nämndens medlemmar: 
galakonsert på Kulturhuset Anders 18/11. Sista svarsdag 4/11. 

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §180).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/157 

§ 193 Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen från kontaktpolitiker med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna kontaktpolitikerrapport. 

Administrationen hade ett möte med kontaktpolitikerna Martin Olsson och Lena Frykman 
2016-10-03. Mötesanteckningar från träff delges ledamöterna via Höör24. 

Annagreta Reinholdz (S) informerar om att Tom Ström (M), Freddy Friberg har besökt de 
lokaler som musikskolan har till förfogande under renoveringen. 

Lena Frykman (M) informerar om kommande konferens 2016-10-29 
och Frosta Häradsförening skall ha ombudsmöte 2016-10-25. 

Beslutsunderlag 
Mötesanteckningar 2016-10-03.docx 
_____ 
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Dnr KFN 2016/62 

§ 194 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Meddelanden enligt punkterna 1-5 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. 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. 
Musikskolan har installerat en ramp. 

2. Nyttjanderättshavarna av Kulturhuset Anders vill förhandla om villkoren i 
sitt nyttjanderättsavtal med Höörs kommun. När nyttjanderättsavtal ingicks övertogs 
lokalerna i befintligt skick och enligt avtal har nyttjanderättshavarna åtagit sig att stå 
för allt underhåll/reparationer på insidan av fastigheten. Höörs kommun står för 
utvändiga reparationer/underhåll. Verksamheten har förändrats sedan 
nyttjanderättsavtalet upprättades för 25 år sedan. Förhandling pågår. 

3. Kulturmiljöprogram Tjörnarp, KF, § 91, 2016-08-31. 

4. Kulturmiljöprogram Norra Rörum, KF § 105, 2016-09-28. 

5. Studiebesök på Stuteri Emmero, Kågeröd. Se upprättad rapport av ordförande Jill 
Andersson (S). 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §181).doc 
Skrivelse av Jill Andersson 2016-10-01.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2015/68 

§ 195 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Rapport angående tillbud och risker och personalläget utgår. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg och Hilda Knafve rapporterar om eventuella tillbud eller risker och 
personalläget. 

Beslutsmotivering 
Ärendet utgår då det inte inkommit några nya anmälningar sedan ärendet senast 
behandlades av nämnden 2016-09-20. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §182).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/14 

§ 196 Postlista - sammanfattning 2016-09-01 - 
2016-09-30 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Postlista för perioden 2016-09-01-2016-09-30 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlista från perioden 2016-09-01-2016-09-30 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Postlista 2016-09-01 -- 30.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-10-04 (2016-10-04 KFN presi §183).doc 
_____ 
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§ 197 Övriga frågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Skrivelsen från kultur- och fritidsnämndens ersättare Lena Frykman (M) daterad 
december 2015 och skrivelsen från Föreningen Industrihistoria i Skåne daterad 2011-03-
27 ska biläggas motionen från Tom Ström (M), och 

2. Uppdra till sektorledningen att anordna julbord samt föreläsning i enlighet med dagens 
förda resonemang och sektorn kommer hålla stängt helt under förmiddagen 2016-12-12, 
samt 

3. Anmälda extra ärenden diskuteras och kommer att hanteras i framtiden av kultur- och 
fritidssektorn. 

Ärendebeskrivning 
Extra ärende som anmäls: 

1. Freddy Friberg anmäler information om föreläsning kombinerat med julbord. Sektorn vill 
anordna en föresläsning med kombinerat julbord den 2016-12-12 för förtroendevalda och 
tjänstemän inom sektorn. Föreläsande föreslås att vara Claes Schmidt/Sara Lund med 
temat ”Normkritiskt 
tänkande”. Dagen avrundas med julmat på Älvkullen. 

2. Lena Frykman (M) anmäler ärendet Bevarande Kvarn och Silo, Bävern 10, KFN 
2015/221. 

Ärendet behandlades som en anmälan på Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15, § 191, 
och nämnden beslutade att Lena Frykmans (M) skrivelse skulle överlämnas till presidiet 
för vidare behandling. Ärendet behandlades åter på presidiet sammanträde 2016-01-19, § 
7, och presidet beslutade att avvakta med synpunkter på inlämnad skrivelse i nuläget. 
Ärendet hanterades åter på nämndens sammanträde 2016-02-09, § 15, och nämnden 
beslutade att inte lämna något ställningstagande på inlämnad skrivelse samt att 
respektive partigrupp uppmanas att diskutera skrivelsen och ärendet skall åter behandlas 
på nämndens sammanträde i mars månad. Kultur- och fritidsnämndens presidium 
behandlade ärendet 2016-03-08, § 42, och beslutade att ärendet upptas när 
kommunfullmäktige skall behandla motion rörande Kvarn och Silons bevarande. 

Lena Frykman (M) poängterar att det är angeläget att de upprättade skrivelserna från 
Kultur- och fritidsnämnden daterad december 2015 och skrivelsen från Föreningen 
Industrihistoria i Skåne daterad 2011-03-27 biläggs beslutsunderlaget när 
Kommunfullmäktige behandlar ärendet. 

Ärenden som anmälts under tidigare sammanträde år 2016 som är under behandling: 

1. Bidragsregler diskuteras under 2016 då ledamot Anna Johnsson (MP) har belyst frågan 
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under nämndens sammanträde 2016-05-17. Nya reglementen skall utarbetas. 

2. Översyn av avtal sektorn samt sektorns verksamheter ingått och eventuell uppsägning 
av avtal. 

3. Revision av ishallen har diskuterats och är pågående. 

4. Uppsägning av Actic badet och avtal. 

Överläggning 
Tjänstgörande ersättare i kultur- och fritidsnämnden, Lena Frykman (M), påpekar att en 
skrivelse upprättad av henne själv daterad december 2015 samt skrivelsen från 
Föreningen Industrihistoria i Skåne daterad 2011-03-27 inte bifogats motionen när 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat motionen. 

Kultur- och fritidsnämnden finner att det är av vikt att skrivelserna biläggs motionen. 

Yrkanden 
Lena Frykman (M) yrkar att hennes skrivelse daterad december 2015 och skrivelsen från 
Föreningen Industrihistoria i Skåne daterad 2011-03-27 ska biläggas motionen från Tom 
Ström (M). 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet med tillägg enligt 
yrkande från Lena Frykman (M) samt ett förslag från sektorn. 

Ordföranden ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 
med presidiets förslag och tilläggsyrkandet samt i enlighet med sektorns förslag. 

_____ 
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