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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 198

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare.
Ledamöterna Tom Ström (M), Jan Malmström (M), Carina berg (SD) är frånvarande vid
uppropet. Lena Frykman (M) tjänstgör för Tom Ström (M), Daniel McCabe (C) tjänstgör för
Jan Malmström (M) och Robert Nilsson (SD) tjänstgör för Carina Berg (SD).
Tom Ström (M) är närvarande och tjänstgörande från och med § 204. Under
sammanträdets gång förändras vem som är tjänstgörande ersättare och Lena Frykman
(M) ersätter Daniel McCabe (C) som tjänstgörande från och med § 204.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 199 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Martin Olsson (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, och
2. Justering sker på kommunkansli 2016-11-22, kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Martin Olsson (C) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 200 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 övrigt eller under egen punkt.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärende som anmäls till dagens sammanträde:
1. Lena Frykman (M) anmäler ärendet Bevarande kvarn och silo, Bävern 10, KFN
2015/221.
2. Jill Andersson (S) anmäler diskussionspunkt informationsförmedling till medborgarna i
Höörs kommun.
3. Jill Andersson (S) anmäler diskussion om huruvida nämnden skall sammanträde i
december 2016 eller inte.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/90

§ 201 Anmälan av kultur-och och
fritidsnämndens protokoll från
sammanträdet 2016-10-18
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-10-18 läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens protokoll daterat 2016-10-18 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc (2016-10-18)
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §186).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/136

§ 202 Anmälan av protokoll från kultur- och
fritidsnämndens presidium 2016-11-01
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från presidiets sammanträde 2016-11-01 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från 2016-11-01 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll (2016-11-01)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/32

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

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Freddy Friberg redovisar muntligen och följer upp kultur- och
fritidsnämndens ekonomi för innevarande budgetperiod.
Riktpunkten för sektorns olika verksamheter är 83 %. Sektorn uppfyller utsatt riktvärde
med undantag från Musikskolan, Fritidsenheten samt Höörs Bad och Sportcentrum.
Musikskolan har haft ökade flyttkostnader för innehavande budgetperiod. Höörs Bad och
Sportcentrum uppnår inte förväntande intäkter. Fritidsenheter har ökade kostnader för
fritidsgården på Ringsjöskolan. Sektorsledningen prognosiserar ett totalt underskott om
ca 2.3 miljoner kronor, varav ca 1,1 miljoner har äskats som förstärkning för 2016.
Sektorschefen delger nämnden sammanställningen som är liktydig med septembers
sammanställning med ett tillägg. Differensen beror på att det finns icke överförda poster
men sektorn prognosiserar att sammanställningen vid årsskiftet uppvisar ett underskott på
ca 1,2 miljoner kronor främst beroende på Höörs Bad och Sportcentrum.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §187).doc
KFN prognos oktober 2016.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/60

§ 204

Driftsbudget 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdra till sektorschefen att utreda eventuell kostnadsbesparing om nämnden
sammanträder kvällstid samt utredningen skall påvisa kostnadsökningen för sektorn för
tillhandahållandet av tjänstemännen på kvällstid, och
2. Informationen i övrigt gällande Driftsbudget 2017 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Freddy Friberg informerar om driftsbudget för 2017.
Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden är totalt 43.713 miljoner kronor och nämnden
konstaterar att posten för Höörs Bad och Sportcentrum är underbudgeterad.
Driftsbudgeten är samverkad med facket som hade synpunkter på budgetramen.
Freddy Friberg går igenom den slutliga versionen och ledamöterna får ställa frågor.
Yrkanden
Martin Olsson (C) föreslår att sektorn skall utreda eventuell besparing om nämnden
sammanträder kvällstid istället för dagtid. Utredningen skall sättas i perspektiv till
eventuell kostnadsökning som det kan innebära för nämnden att sammanträda kvällstid.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidet med tillägg enligt
yrkande från Martin Olsson (C).
Ordförande ställer proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet
med presidiets förslag till beslut samt med tilläggsyrkandet från Martin Olsson (C).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ang. ramen för Höörs Bad och Sportcentrum.pdf
BLANKETT.1 KFN 2017 Slutlig version.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §188).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/174

§ 205 Beslutsattestanter för verksamhetsåret
2017 inom kultur- och fritidssektorn
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Beslutattesterna för verksamhetsår 2017 inom kultur- och fritidssektorn antas.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet beslutsattestanter för verksamhetsåret 2017 inom kulturoch fritidssektorn.
Freddy Friberg klargör hur kontering av fakturor förankras i verksamheten och varje
enskild faktura granskas av granskningsattestanten.
Nämnden diskuterar beställarorganisationen.

Beslutsunderlag
Attestanter 2017.Blankett 5 KFN.DOCX.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/179

§ 206

Intern kontrollplan 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Intern kontrollplan för 2017 antas.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet Intern kontrollplan för år 2017.
Freddy Friberg klargör för hur verksamheten skall kontrolleras under år 2017.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan KFN 2017 Blankett 4.doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/173

§ 207

Investeringsönskemål 2018

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdra till nämndens ledamöter att reflektera över investeringsönskemål inför år 2018,
och
2. Uppdra till sektorschefen att sammanställa nämndens
investeringsönskemål samt beräkna kostnaden för önskemålen, samt
3. Investeringsönskemålen skall behandlas på nämndens sammanträde i januari 2017.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet investeringsönskemål muntligen.
Den 12 december 2016 skall storgruppen sammanträda och diskutera budgeten.
Sektorschefen förtydligar att tidplanen är komprimerad och nämndens prioriteringsordning
skall presenteras den 2017-01-24.
Nämnden diskuterar möjliga investeringar.

Överläggning
Nämnden för en diskussion om förslag till beslut och enas om ett gemensamt förslag till
beslut.
Yrkanden
Jill Andersson (S) föreslår att nämndens ledamöter skall inkomma med sina egna
investeringsönskemål inför år 2018.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från nämnden.
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med det
gemensamma förslag till beslut med tilläggsförslaget från Jill Andersson (S).

Beslutsunderlag
BLANKETT.2.1 investeringar KFN 2017 - 20160407.docx.pdf
Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 KLAR.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/217

§ 208 Program för visning av digitaliserat
material
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ärendet skall hänskjutas till nämndens sammanträde 17 januari år 2017, och
2. Uppdra till kommunikatör att närvara vid nämndens sammanträde i januari för att
föredra ärendet.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidssektorn har åtskilligt digitaliserat material på olika datorer inom sektorn
och i dagsläget saknar sektorn möjlighet att tillgängligöra detta material för allmänheten.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2015-12-15, § 187, och beslutade att
uppdra till bibliotekschef att eftersöka ett program som möjliggjorde visning av digitala
filer/filmer.
Bibliotekschef, Elisabeth Hallberg, har återkommit med återkoppling i ärendet och efter
undersökning är programmet MediaflowPro lämpligast. Kostnaden för programmet skall
delas mellan kultur- och fritidsnämnden, arkivet och kommunikationsavdelningen.
Beräknad startkostnad är 8.500 kr och årskostnaden 40.000 kr för hela programmet.
Kommunledningskansliet och kommunikatör är positiva till projektet och kostnaden
fördelas mellan respektive avdelning. Detta sammanfaller med att kommunen skall övergå
till digitaliserat arkiv.
Nämndens ledamöter har frågeställningar kring programmets kompatibilitet, funktioner i
övrigt och funktionelliteten i det långsiktiga tidsperspektivet.

Beslutsunderlag
Återkoppling i ärende KFN 2015.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §189).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/160

§ 209 Förslag på nytt markägaravtal för
vandringsstigar på Frostavallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdra till sektorsledningen att fortsätta förhandingarna och slutgiltigt träffa avtal med
berörd markägare, och
2. När slutligt avtal är träffat mellan parterna skall detta återrapporteras till nämnden som
information.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg föredrar ärendet för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har avtal med markägare till kommunala leder och slingor samt
Skåneleden som behöver förnyas. Administrationen på sektorn har påbörjat arbetet med
att uppdatera avtalen. Sektorn har börjat med att se över avtalen för slingorna på
Frostavallen/Vaxsjöslingan.
Kommunen tillhandahåller brandförsäkring av slingan som täcker 500 meter på
respektive sida av stigen.
Kanslichefen har gjort ett förslag till avtal och sektorsledningen har omarbetat förslaget
efter diskussion med markägaren. Avtalet ska undertecknas av kultur- och
fritidsnämndens ordförande samt markägaren.
För kännedom biläggs ett standardavtal gällande Skåneleden. Avtalet utgör en mall och
kan individanpassas.
Nämnden diskuterar vikten av att alla markägare av samma slinga som kommunen nyttjar
har liktydligt avtal.

Beslutsunderlag
Avtal om strövstigar - Gunillas utkast.docx
Utkast avtal Vaxsjöslingan rev.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §193).doc
Skåneleden standardavtal mellan kommun och markägare.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/176

§ 210 Museiföreningens verksamhet upphör användningsområde för skolmuseét
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdra till sektorsledningen att arbeta fram förslag på användningsområden
för skolmuséet, och
2. Förslagen skall återrapporteras till nämnden.

Ärendebeskrivning
Museiföreningens verksamhet i skolmuseet kommer eventuellt avslutas. Museiföreningen
kommer eventuellt lägga ner sin verksamhet efter årsskiftet på grund av för få
medlemmar i styrelsen. Föreningen har haft temautställningar, visningar för
skolklasser och skött öppethållandet i skolmuseet. Sista dag för öppethållande är enligt
uppgift troligen den 4 november 2016. Ingen officiell uppsägning har inkommit och
sektorsledningen vill arbeta i preventivt syfte.
Skolmaterialet skall inventeras i samarbete med DUA och kommunarkivarien.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/156

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

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg informerar muntligen om friidrottsarenan, Jeppavallen.
Belysning är i funktion och intresserade kan köpa belysningstid. Belysningen är tillgänglig
fram till kl. 22:00.
Installationen av parkour samt utegymmen har påbörjats och kommer färdigställas när
värderleken tillåter det.
Sektorlsedningen har påbörjat arbetet med att upprätta ordningsregler för friidrottsarenan.
Omklädningsrummet är färdigt och skall besiktigas.
Officiell invigning hålls den 30 maj 2017 med anledning av att den tidigare anläggningen
invigdes den 30 maj år 1969.
Sektorn har ansökt om certifiering av anläggningen.
Nämnden diskuterar hur allmänheten skall kunna ta del av information om när
anläggningen är fri att bruka.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
Beslut om föreläggande Jeppavallen.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §194).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/6

§ 212

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur -och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmält delegeringsbeslut:
Utbetalning av lokalt aktivitetsstöd, bifogad lista, gällande våren 2016, KFN 2016/70.
Tillgänglighetsanpassning av Hallaskog, Hallaröd 1:9, KFN 2016/126.
Julmusik på äldreboenden, KFN 2016/161.
Bokningsförfrågan gällande Guldfesten, KFN 2016/175.

Beslutsunderlag
LOK-stöd våren 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §197).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/35

§ 213

Anmälningar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Nedan anmälda punkter läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Sammanfattning ang. Trygg ungdom sommaren 2016. Ett nytt avtal har skrivits som
gäller för läsåret 2016/17, KFN 2016/116.
2. Snogeröds IF. Sektorn och föreningen hade ett nytt möte 2016-10-25. Snogeröds IF
skall tillsammans med Föreningsalliansen undersöka möjligheten till bidragsstöd.
Snogeröd IF har fått blomstercheckar av kommunen med anledning av sin uppgradering i
divisionen.
3. Lona -projekt - ansökan om bidrag för lokala naturvårdssatsningar: vandringsled runt
västra Ringsjön i samarbete med Eslövs kommun.
4. Kommunstyrelsen, 2016-10-10, § 207, Motion avseende överenskommelse mellan
asylsökande och boende, Kristdemokraterna, KFN 2016/163.
5. Föreläsning med Sara Lund/Claes Schmidt och julmat 2016-12-12. Inbjudan utskickad.
Sista anmälningsdag 28 november 2016, KFN 2016/167.
6. Skånes Mitt - utveckling av Mittelen-dagen? Höörs Försköningsförening och Skånska
akademin vill etablera Mittelendagen i större sammanhang. Kommunen har blivit tillfrågad
om att delta i engagemanget tillsammans med föreningen. Presidet diskuterar olika
förslag till att förankra eventet mer bland kommuninvårarna. Exempelvis kan man göra
mer reklam, pristagaren håller tal i samband med ceremonin, någon aktivitet som vänder
sig till barnfamiljer m.m. Presidet ställer sig positiv till Mittelendagen och sektorsledningen
får i uppdrag att undersöka om eventet skall hållas i privat eller kommunal regi. Vidare
ställer sig Skånska akademin undrande till om kommunen kan ta hand om akademins
bibliotek, KFN 2016/169.
7. Ung i Mittskåne, KFN 2015/214.

Beslutsunderlag
Överenskommelse ang. Trygg ungdom läsåret 2016-17.pdf
Motion avseende överenskommelse mellan asylsökande och boende (KD).pdf
Inbjudan till föreläsning och julmat.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §198).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/36

§ 214

Information

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Informationspunkterna 1-2 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Redovisning av SKUTT-läger 2016, KFN 2015/162.
2. Redovisning av Senior Sport School våren 2016. Ett samarbete med Hörby
kommun har inletts inför framtida anordningen av Senior Sport School, KFN 2016/120.

Beslutsunderlag
Utvärdering SKUTT.docx
Budget-utfall 2016 SKUTT.pdf
Ekonomisk uppföljning.pdf
Senior Sport School våren 2016 tillägg utvärdering.docx
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §199).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/195

§ 215

Integrationsfrågor

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

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg redovisar ärendet integrationsfrågor.
Nätverket Tillsammans i Höör anordnade en manifestation 2016-10-26 med visionen
att stoppa utvisningarna till Afghanistan.
Tillsammans i Höör har startat upp simundervisning för ensamkommande flyktingbarn.
Till ärendet bifogas Helen Hellströms tjänsteskrivelse: Utvärdering sommar 2016, ärendet
redovisades för nämnden 2016-10-18 muntligen.

Beslutsunderlag
Utvärdering sommar 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §195).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/157

§ 216

Rapport från kontaktpolitiker

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Tacka Lena Frykman (M) för rapporten, och
2. Lägga informationen från kontaktpolitiker med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna kontaktpolitikerrapport.
Lena Frykman (M) meddelar att Frosta Härads Hembygdsförening har haft ombudsmöte
den 25 oktober 2016 i Östra Sallerups Kulturhus.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §200).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/62

§ 217

Meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Meddelanden enligt punkterna 1-6 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. 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 och nytt
avtalsförslag skall slutligen presenteras för Kommunstyrelsen.
2. Tack för bidraget till Ringsjöprojektet från Södra Ringsjöortens bygdeförening och
Frosta härads hembygdsförening, KFN 2016/77.
3. Anteckningar från träff med pensionärsföreningar 2016-10-17, KFN 2016/39.
4. Protokoll från SÖSAM 2016-10-11, KFN 2016/30.
5. Kommunfullmäktige, 2016-09-28, § 110, Arkivreglemente för Höörs kommun, KFN
2016/154.
6. Flytt av kultur- och fritidssektorns administration - Konsekvens- och riskanalys 201610-10 samt Information ang. nya lokaler § 19 MBL, KFN 2016/141. Flyttar 2016-12-06.
Ytterdörren kommer alltid vara låst. Officiella öppettider kommer införas. Kommer hållas
ett öppet hus för nämnden när flytten är avklarad.

Beslutsunderlag
2. Mail: Stort tack för bidraget på 15 000 kr till Ringsjöprojektet med bifogade bilder
3. Anteckningar från träff med pensionärsföreningar 2016-10-17.pdf
4. Protokoll 2016-10-11.pdf
5.1 Arkivreglemente för Höörs kommun.doc
5.2 Kommunfullmäktige 2016-09-28 (2016-09-28 KF §110).doc
6.1 Riskanalys 2016-10-10.pdf
6.2 Skrivelse 2016-08-29.pdf
7. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §201).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/68

§ 218 Rapport angående tillbud och risker
och personalläget
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Information angående tillbud och risker samt personalläget läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Freddy Friberg rapporterar om eventuella tillbud eller risker och personalläget.
En anställd på sektorn har nedkommit med ett barn och tjänsten har tillsatts med vikarie
under föräldraledigheten.
Beslutsmotivering
Inga nya tillbud eller risker är rapporterade för innevarande period.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §202).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/14

§ 219 Postlista - sammanfattning 2016-10-01 2016-10-31
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2016-10-01-2016-10-31 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från perioden 2016-10-01--2016-10-31 anmäls.

Beslutsunderlag
Postlista 2016-10-01 -- 31.pdf
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-01 (2016-11-01 KFN presi §203).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2015/221

§ 220

Bevarande kvarn och silo, Bävern 10

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppmana Kommunstyrelsen, att verkställa Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-1018, § 197, och
2. Skrivelserna skall bifogas motionen vid behandlingen av ärendet i Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Lena Frykman (M) anmäler ärendet Bevarande kvarn och silo, Bävern 10, vid dagens
sammanträde.
Lena Frykman (M) påtalar att Kultur- och fritidsnämndes beslut 2016-10-18, § 197 inte
efterlevts och att det är av vikt att beslutet verkställs.
Beslutsmotivering
Realiseringen av kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-18, § 197, innebär att
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).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-15
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

§ 221

Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Nämndens sammanträde i december 2016 avbokas samt nämnden skall sammanträda
den 17 januari kl. 13 i Mejeriet, och
2. Anmälda extra ärenden diskuteras och kommer att hanteras i framtiden av kultur- och
fritidssektorn.

Ärendebeskrivning
1. Jill Andersson anmäler diskussionspunkten förmedling av information till kommunens
medborgare. Ordföranden påtalar att hemsidan är svåröverblickad och svårorienterad.
Anna Johansson (MP) ställer sig bakom ordförandens uppfattning och ställer sig
undrande till vilken information nyinflyttade får del av. Nämnden diskuterar hur
nyinflyttade skall få del av information gällande kommunens bokningssystem, kommunens
anläggningar, vilka föreningar som finns inom kommunen. Sektorschefen förklarar att den
nya hemsidan som lanseras efter årsskiftet skall vara mobilanpassad, styras av antalet
klickningar och poängterar att det också är i föreningarnas intresse att uppdatera
informationen på hemsidan.
2. Jill Andersson anmäler ärendet om kultur- och fritidsnämnden skall sammanträda i
december 2016.
Ärenden som anmälts under tidigare sammanträde år 2016 som är under
sektorns behandling:
1. Bidragsregler diskuteras under 2016 då ledamot Anna Johnsson (MP) har belyst frågan
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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

