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§ 1 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Ny ersättare Madeleine Jehpsson (MP) hälsas välkommen till nämnden. 

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

Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden är Madeleine Jehpsson (MP) fr.o.m. 2016-12-21 
som ersätter Anja Edén (MP). Anja Edén (MP) entledigas från sitt politiska uppdrag som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2016-12-21. 

Carina Berg (SD) är frånvarande vid uppropet. Josef Nanasi (SD) tjänstgör för Carina 
Berg (SD). 

Lena Frykman (M) är närvarande vid dagens sammanträde fram till § 17. 

  

  

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Helena Ohlson (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
och 

2. Justering sker på kommunkansli måndagen den 2017-01-23, kl. 10:00. 

Ärendebeskrivning 
Helena Ohlson (SD) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande. 

_____ 
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§ 3 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. Freddy Friberg anmäler att ekonomiärendena som återfinns på dagens 
föredragningslista är svåra att behandla som separata punkter och § 11 och 12 behandlas 
under samma punkt. 

2. Jill Andersson (S) anmäler ärendet uppstartad förening ang. Kvarnen och Silon i Höör. 

3. Jill Andersson (S) anmäler ärendet möte med Museiföreningen gällande skolmuseet, 
KFN 2016/176. 

_____ 
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Dnr KFN 2016/138 

§ 4 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens 
protokoll från sammanträde 2016-11-15 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-11-15 läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll daterat 2016-11-15 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll.doc (2016-11-15) 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §206).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/137 

§ 5 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2016-11-29 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2016-11-29 läggs 
med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från presidiets sammanträde 2016-11-29 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll (2016-11-29) 
_____ 
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Dnr KFN 2016/189 

§ 6 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2016-12-13 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2016-12-13 läggs 
med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från presidiets sammanträde 2016-12-13 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Protokoll (2016-12-13) 
_____ 
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Dnr KFN 2016/32 

§ 7 Ekonomisk rapport för november och 
december månad 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Ekonomisk rapport för november och december månad 2016 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

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

Freddy Friberg visar nämndens ledamöter utdrag från ekonomisystemet Agresso. 

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. Sektorsledningen prognosiserar ett totalt 
underskott om ca 2.3 miljoner kronor, varav ca 1,1 miljoner har äskats som förstärkning 
för 2016. 

Sektorn har prognostiserat underskott för 2016 men resultatet påvisar en positivare 
utgång än förväntat. 

  

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §233).doc  
  
_____ 



PROTOKOLL
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-01-17  12 (40) 
    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Dnr KFN 2017/4 

§ 8 Ekonomisk rapport för januari månad 
2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga ekonomisk rapport för januari månad 2017 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef Freddy Friberg föredrar ärendet ekonomisk rapport januari månad 2017. 

Freddy Friberg påminner om att idag är det endast mitten på januari 2017 och det finns 
ingen sammanställd ekonomisk rapport för budgetutfallet för denna månad. Freddy 
Friberg visar nämndens ledamöter dagsaktuella siffror i ekonomisystemet Agresso. 

Utfallet visar 268 000 kronor överskott men Freddy Friberg påpekar att det finns 
kapitalkostnader som inte är bokförda i systemet idag. 

Avsatt budget för Kultur- och fritidssektorn 2017 är 44 miljoner kronor. Budgeten är större 
med anledningen av att Kultur- och fritidssektorn har övertagit ansvaret för skolans 
lokaler. Freddy Friberg påpekar att övertagande av ansvaret för skollokaler inte kommer 
påverka Kultur- och fritidssektorns budget med negativt utfall och övertagandet har 
inneburit att sektorn uppburit en ramförstärkning med 2.3 miljoner kronor. 

Ledamöterna ställer frågor avseende badet och övertagandet av skolans lokaler. 

_____ 



PROTOKOLL
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-01-17  13 (40) 
    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Dnr KFN 2016/60 

§ 9 Driftsbudget 2017 med fördelning av 
internbudget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen gällande Driftsbudgeten 2017 med fördelning av internbudgeten med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef Freddy Friberg informerar om driftsbudget för 2017 med fördelning av 
internbudgeten. 

Freddy Friberg visar nämndens ledamöter upprättad skrivelse ang. Höörs bad och 
sportcentrum. Skrivelsen klargör att Kultur- och fritidssektorn prognosiserar att posten 
avsatt för Höörs bad och sportcenter kommer resultera i underskott och badet bör därför 
behandlas inom egen budgetram.  Freddy Friberg klargör att skrivelsen har översänts till 
Kommunstyrelsen och att driftsbudgeten fastställs i Kommunfullmäktige på 
verksamhetsnivå. 

Ekonomisk uppföljning i detta ärende kommer att finnas tidigast vid nämndes 
sammanträde i februari eller i mars 2017. 

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §234).doc 
Tjänsteskrivelse ang. ramen för Höörs Bad och Sportcentrum.pdf 
 BLANKETT.1 KFN 2017 Slutlig version.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2016/202 

§ 10 Bokslut 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om Bokslut 2016 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om bokslut för 2016. 

Freddy Friberg förklarar att bokslutet inte är färdigställt vid dagens sammanträde. 
Bokslutet skall sammanställas och lämnas in till ekonomiavdelningen senast den 2017-
02-05. 

Ledamöterna kan ta del av bokslutet för 2016 tidigast vid nämndens sammanträde i 
februari 2017. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §236).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/5 

§ 11 Informationspunkt: Årsredovisning 2016 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om årsredovisning 2016 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg föredrar ärendet, Årsredovisning 2016, för nämndens ledamöter 
muntligen. 

Freddy Friberg förklarar att detta ärende är nära sammanvävt med investeringsönskemål 
2018 och ärendena behandlas under samma punkt, § 12. 

  

_____ 
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Dnr KFN 2016/173 

§ 12 Investeringsönskemål 2018 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Anta föreslagna investeringsönskemål, och 

2. Uppdra till Rektor för musikskolan, Annika Eriksson, och Personalchef, Camilla Lindhe, 
att upprätta förslag på avtal gällande lärarinstrument. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg föredrar ärendet investeringsönskemål 2018 för nämndens ledamöter. 

Freddy Friberg går muntligen igenom skrivelsen Svar på frågor från budgetberedning till 
möte 2017-01-17. 

Freddy Friberg informerar kortfattat om: 

1. Höörs bad och sportcenter. 

2. Avtal gällande konstgräs: 

Kultur- och fritidssektorn har ett avtal med ägaren Bengt Andersson som löper ut 2018-
12-31. Sektorsledningens förslag är att Kultur- och fritidssektorn skall överta äganderätten 
av konstgräset när avtalet löper ut. Freddy Friberg poängterar att sektorn kommer 
uppbära dubbla kostnader under år 2019 då avtalet mellan sektorn och Bengt Andersson 
stipulerar att Bengt Andersson inte uppbar ersättning under första avtalsåret utan 
ersättningen utbetalas i efterskott. Bengt Andersson uppskattar det bokförda värdet på 
konstgräset till 3.7 miljoner kronor. Freddy Friberg påpekar att ekonomiavdelningen bör 
tillfrågas innan ett övertagande är aktuellt. Freddy Friberg föreslår att Bengt Andersson 
skall uppdras att under år 2018 byta konstgräset innebärande att övertagande av 
konstgräset sker till en summa om 6.3 miljoner kronor. Övertagtandet skall i så fall 
förenas med en avskrivningsplan om 20 år förklarar Freddy Friberg. Freddy Friberg 
konstaterar att visionen är att tillhandahålla en miljövänlig kontgräsplan både med hänsyn 
till granualtet och de partiklar som konsträset avsöndrar. 

Ledamöterna diskuterar alternativ till konstgräset. 

3. Näridrottsplatserna: 

Freddy Friberg föreslår att ett samarbete med samhällsbyggnadssektorn för att anlägga 
näridrottsplatser där vuxna kan integrera med barnen och samtidigt kombinera detta med 
fysisk rörelse genom att exempelvis anlägga lekplatser och utegym på samma plats. 
Underhåll av näridrottsplatserna bör vid ett samarbete ombesörjas av 
samhällsbyggnadssektorn. 

4. Lärarinstrument: 

Rektor för musikskolan, Annika Eriksson, har undersökt hur andra kommuner i 
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närområdet ersätter och/eller försäkrar musiklärarna för att lärarna brukar egna 
instrument i undervisningen. Freddy Friberg påtalar att musiklärarna har egna 
försäkringar. 

Nämndens ledamöter diskuterar om det skall finnas en maxgräns för vad kommunen 
ersätter när musiklärarna brukar egna instrument i yrket.    

5. Gör en plan med tid, plats och kostnader för: Idrottsplatserna/idrottsanläggning 
upprustning och underhåll: 

Snogeröds IP är sektorns prioritet 1. Föreningsalliansen har tillsammans med Snogeröds 
IF startat upp ett projekt som syftar till att värva externa sponsorer. Freddy Friberg 
konstaterar att Snogeröds IF måste vidarutveckla sin ungdomsverksamhet. Freddy 
Friberg anser att lyckas Snogeröds IF värva sponsorer så bör Kultur- och fritidssektorn 
delfinansiera projektet med en maxgräns om 700.000 kronor.  Freddy Friberg poängterar 
att det är viktigt att upprätta en gemensam plan innehållande tid, plats och kostnader 
avseende idrotsplatsernas drift och underhåll under 2017. 

6. 2018: Ansvarar för drift och själva strövstigarna i Höörs kommun: 

Hilda Knafve föredrar punkten muntligen. 

Hilda Knafve informerar om att driftkostnaden är totalt ca 350.000 kronor året. I begreppet 
driftskostnader inkluderas hyra, vassröjning, skötsel m.m.  

Ordförande, Jill Andersson (S), klargör att sektorn skall den 2017-01-19 sammanstråla 
med alla markägare inom Höörs kommun som äger mark där strövstig anlagts.  

7. Fritidsenheten 

Freddy Friberg redogör för personalen på fritidsenheternas svar. Personalen har i 
skrivelsen konstaterat att det går bra att använda Ringsjöskolans cafeteria till den yngre 
åldersgruppen och de äldre barnen på Älvkullen. Maxåldern för välkomna gäster på 
fritidsgården är 20 år, vilket utmärker sig gentemot grannkommuner, som vanligtvis har 
18-års-ålder som övre gräns för gäster. Sektorn har inlett sammarbete med Trygg 
Ungdom. Sammantaget har detta lett till mindre skadegörelse och inga inrapporterade 
slagsmål. 

Ledamöterna ställer frågor kring badet, biblioteksplanen och kulturskolan. 
Ledamöterna diskuterar hur hyresavtalen med HFAB är utformade och möjligheten att 
starta upp ett projekt inom Frostavallsområdet. 

Beslutsunderlag 
BLANKETT.2.1 investeringar  KFN 2017 - 20160407.docx.pdf 
Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 KLAR.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §235).doc 
Frågor till nämnderna från Budgetberedningen - dec 2016 - rev 3 (2).docx 
Svar på frågor från budgetberedningen till möte 2017.docx 
KFN BLANKETT 2 investeringar 2018-2022 s. 1.pdf 
KFN BLANKETT 2 investeringar 2018-2022 s. 2.pdf 
KFN BLANKETT 2 investeringar 2018-2022 s. 3.pdf 
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Dnr KFN 2015/217 

§ 13 Program för visning av digitaliserat 
material 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Köpa in av program för digitaliserat material, och 

2. Kostnaden ska delas med Plan- och utvecklingsenheten och med Kommunarkivet 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar om program för visning av digitaliserat material. 

Ärendet behandlades på nämndens sammanträde 2016-11-15 och togs upp på nytt under 
presidiets sammanträde 2016-11-29. Informationsansvarig, Anna-Karin Olsson, föredrog 
ärendet för presidiets ledamöter och besvarade uppkomna frågor. Presidiet önskade att 
nämndens ledamöter skulle få möjlighet att inkomma med sina frågor till Anna-Karin 
Olsson.  Kultur- och fritidsnämndens ledamöter skulle sammanställa sina frågeställningar 
gällande inköpet av program för digitaliserat material och översända till Anna-Karin 
Olsson. Den 2016-12-06 expedierades presidiets beslut till bl.a. Kultur- och 
fritidsnämndens samtliga ledamöter. 

Freddy Friberg förklarar att inköpet av visningsprogrammet delas på tre olika 
verksamheter inom kommunen. Freddy Friberg poängterar att det endast är ett 
visningsprogram och att förutom inköpskostnaden finns det även en årlig licensavgift som 
delas på de tre varsamheterna som skall nyttja visningsprogrammet. Freddy Friberg 
föreslår att Kultur- och fritidsnämnden skall ställa sig bakom inköp av program för visning 
av digitaliserat material då sektorn har behov av ett sådant visningsprogram och i 
dagsläget saknar möjlighet att visa kommunmedborgarna digitaliserat material. 

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §211).doc 
 
 
_____ 
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Dnr KFN 2016/164 

§ 14 Kalendarium och sammanträdestider för 
verksamhetsår 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Anta kalendariet med följande tillägg: sammanträdena den 2017-02-28 och 2017-03-29 
tidigareläggs och sammanträdena påbörjas kl. 12:00, och 

2. Uppdra till nämndsekreteraren att till sammanträdena som omnämns ovan beställa 
fralla eller likvärdigt, och 

3. Uppdra till nämndsekreteraren att i möjligaste mån förlägga sammanträdena till 
konferensrummet på Mejerigatan 4, och 

4. Nämnden skall under år 2017 sammanträda på dagtid, samt 

5. Nämndens ledamöter skall senast vid sammanträdet innan juni-sammanträdet och 
sammanträdet innan december-sammanträdet besluta om nämnden skall sammanträda i 
juni eller december 2017.  

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om sammanträdestiderna för verksamhetsåret 
2017. 

Kalendariet som nämndens ledamöter får ta del av har uppdaterats med anledning av 
dubbelbokningar och Freddy Friberg redogör för förändringarna i kalendariet. 

Freddy Friberg förklarar att sektorn gjort en mindre utredning på eventuell 
kostnadsbesparing som nämnden skulle göra vid sammanträde på kvälltid istället. 
Utredningen påvisar att Kultur- och fritidsnämnden skulle göra en kostnadsbesparing om 
ca 30.000 kronor årligen om nämnden sammanträdde på kvällstid. Freddy Friberg 
påpekar dock att nämndens kostnader under 2016 har varit inom utsatt budgetram. 
Freddy Friberg poängterar att nämnden inte skulle undkomma att betala ut ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst eftersom det finns flera av nämndens ledamöter och ersättare som 
arbetar kvällstid och att kostnaden för tjänstemännens närvaro skulle öka. Freddy Friberg 
anser att besparingen skulle bli marginell i sammanhanget. 

Nämndens ledamöter diskuterar föreslagna sammanträdestider. 

Överläggning 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter diskuterar de föreslagna kalendariet och enas om 
att nämndens sammanträden 2017-02-28 samt 2017-03-29 måste tidigareläggas med 
hänsyn till att Kommunfullmäktige sammanträder samma dag. 

Vidare föreslår Kultur- och fritidsnämndens ledamöter att det bör serveras fralla eller 
likvärdigt vid dessa sammanträden. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden 
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fortsättningsvis, i möjligaste mån, skall sammanträda i konferensrummet Mejerigatan 4. 

Nämndens ledamöter diskuterar frågan om nämnden lämpligen bör sammanträda dagtid 
eller kvällstid med hänsyn till eventuell kostnadsbesparing och föreslår att nämnden under 
resterande av mandatperioden skall sammanträda dagtid. 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter behandlar frågan om juni- och december 
sammanträdet 2017 och att det är av betydelse att nämndens ledamöter meddelas i god 
tid om sammanträdena skall hållas eller ej. Nämndens ledamöter enas om att nämndens 
lämpligen bör besluta om detta senast vid sammanträdet före juni respektive december. 

Beslutsordning 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet och ett förslag från 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Odförande frågan nämnden om Kultur- och fritidsnämndens förslag bifalles och finner att 
Kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med nämndens förslag.   

Beslutsunderlag 
Kalendarium 2017 KFN justerat 2016-01-12.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §241).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/194 

§ 15 Delegationsrätt för 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Delegationsrätt för år 2017 fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg föredrar ärendet för Kultur- och fritidsnämndens ledamöter. 

Nämnden ska varje år utse delegater i ärenden, som delegerats till tjänstemän inom 
sektorn. Förslag till delegationsrätt för år 2017 presenteras för ledamöterna och Freddy 
Friberg påpekar att en förändring jämfört med föregående år är att administratör, Gunilla 
Brantberger, är ansvarig för administreringen av sektorns nycklar. 

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §248).doc 
Delegationslista 2016.docx 
Delegationslista 2017.docx 
_____ 
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Dnr KFN 2016/192 

§ 16 Arbetsmiljöplan för 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Uppdra till sektorn att arbeta utifrån samverksavtalet som antogs 2014-11-01 med 
följande tillägg för Kultur- och fritidssektorn: 

”Vid arbetsplatsträffar diskuteras de behov av åtgärder som uppkommer inom 
verksamheten. Dessa behov åtgärdas därefter snarast möjligt. I förekommande fall 
anmäls de åtgärder som personalen inte kan vidta till sektorschefen för vidare hantering.” 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Freddy Friberg klargör att nämnden ska varje år fastställa en plan för arbetsmiljöåtgärder 
inom respektive verksamhetsområde. Som grund finns ett nytt samverkansavtal, som 
gäller fr.o.m. 2014-11-01. 

Freddy Friberg att Kultur- och fritidsnämnden skall arbeta utifrån samverkansavtalet 
antagen 2014-11-01 med följande tillägg: 

”Vid arbetsplatsträffar diskuteras de behov av åtgärder som uppkommer inom 
verksamheten. Dessa behov åtgärdas därefter snarast möjligt. I förekommande fall 
anmäls de åtgärder som personalen inte kan vidta till sektorschefen för vidare hantering.” 

Freddy Friberg informerar nämndens ledamöter om arbetsgivarorganisationerna och 
funktionen med SÖSAM m.fl. 

Ordförande ställer sig undrande till vilket ansvar politikerna har i arbetstagarfrågor. 
Freddy Friberg klargör att den politiska organisationen ansvarar för ramarna som reglerar 
arbetstagarfrågor, kontrollerar storleken på sektorns resurser och följa upp eventuella 
insatser. 

Beslutsordning 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Kultur- och fritidssektorn. 

Ordförande ställer proposition och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet 
med sektorns förslag. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §238).doc 
Arbetsmiljöplan för 2016.docx 
Arbetsmiljöplan för 2017.docx 
Samverkansavtal Höör kommun 2014-11-01.docx 
_____ 
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Dnr KFN 2016/193 

§ 17 Jämställdhetsplan för 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till Kultur- och fritidssektorn att arbeta utifrån Höörs kommuns 
Jämställdhetsplan som antogs 2016-05-25, och 

2. Uppdra till sektorsledningen att utreda om det finns ytterligare behov av 
Jämställdhetsplan för Kultur- och fritidssektorn, och 

3. Finner sektorsledningen att behov finns för en specifik Jämställdhetsplan för Kultur- 
och fritidssektorn så skall denna plan vara färdigställd under 2017, samt 

4. Planen skall vid färdigställandet skickas ut på remiss till berörda enheter. 

  

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg föredrar ärendet jämställdhetsplan för nämndens ledamöter. 

Kommunfullmäktige antog 2016 en jämställdhetsplan som är övergripande för hela Höörs 
kommun.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-30, § 36, att anta en HBTQ-plan. 

Freddy Friberg visar förslag till jämställdhetsplan för 2017. Visionen är bl.a., att en jämn 
könsfördelning skall eftersträvas på arbetsplatserna men sektorn gör en helhetsprovning 
vid anställning. 

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §239).doc 
Jämställdhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2016.doc 
Jämställdhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2017.doc 
Protokoll - Kommunfullmäktige 2016-03-30 §36 HBTQ-plan.pdf 
Tjänsteskrivelse och handlingsplan för likabehandling och HBTQ-frågor.pdf 
Jämställdhetsplan 2016_2018 antagen KF 2015-05-25 § 67.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2016/191 

§ 18 Dokument- och gallringsplan för 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Anta dokument- och gallringsplanen för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden skall årligen se över och vid behov uppdatera sin dokument- 
och gallringsplan. 

Höörs kommun ingår i Sydarkivera. Sydarkivera arbetar tillsammans med alla anslutna 
kommuner med att upprätta en gemensam dokumenthanterings- och gallringsplan för alla 
anslutna kommuner. Innebärande att presidiet föreslår att kultur- och fritidssektorns 
dokument- och gallringsplan för 2016 skall gälla tills dess att den nya dokument- och 
gallringsplanen skall antas i Höörs kommun. 

Ledamöterna diskuterar anteckningsmöjligheten på politikerportalen Höör24. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §240).doc 
DOKUMENTHANTERINGSPLAN OCH GALLRINGSPLAN FÖR KULTUR OCH 
FRITIDSVERKSAMHETEN 2016.docx 
DOKUMENTHANTERINGSPLAN OCH GALLRINGSPLAN FÖR KULTUR OCH 
FRITIDSVERKSAMHETEN 2017.docx 
_____ 
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Dnr KFN 2016/166 

§ 19 Föräldradriven öppen förskola 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till sektorsledningen att fortsätta hantera ärendet genom att: 

- Erbjuda lokal till träffarna. 

- Inte erbjuda ersättning för träffarna, och 

2. Uppdra till sektorsledningen att behandla ärendet på det gemensamma arbetsutskottet 
och presidiet mellan Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden. 

3. Återrapportera ärendet Öppen förskola till nämnden när ärendet fortskrider. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om ärendet Föräldradriven öppen förskola. 

Ärendet behandlades på det gemensamma sammanträdet mellan Kultur- och 
fritidsnämndens presidium, Socialnämndens arbetsutskott och Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 2016-12-01.   

Freddy Friberg förklarar att öppen förskola bedrivs av Barn- och utbildningssektorn. 
Freddy Friberg påtalar att Kultur- och fritidssekton behandlade en liknade fråga för några 
år sedan och då gav Kultur- och fritidssektorn föräldrarna möjlighet att nyttja Älvkullen och 
Biblioteket för sina föräldraträffar. 

Freddy Friberg har svarat kommunmedborgaren och väntar på kommunmedborgarens 
återkommande. Freddy Friberg har svarat kommunmedborgaren att nämnden inte lämnar 
bidrag till enskilda eller oorganiserade grupper. 

Nämnden diskuterar frågan om försäkring och möjligheten att låta 
kommunmedborgare starta upp en förening som driver frågan om föräldradriven öppen 
förskola. 

Överläggning 
Kultur- och fritidsnämndes ledamöter diskuterar och enas om ett gemensamt förslag till 
beslut innebärande att nämnden uppdrar till sektorsledningen att fortsätta hantera ärendet 
genom att erbjuda lokal till träffarna men inte ersättning för träffarna. Vidare uppdrar 
nämnden till sektorsledningen att behandla ärendet på det gemensamma arbetsutskottet 
och presidiet mellan Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden och återrapportera ärendets fortskridande till Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Beslutsordning 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet och ett förslag till 
beslut från nämnden. 

Ordförande ställer frågan om presidiets förslag kan antas med nämndens tilläggsförslag. 
Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med presidiets förslag med nämndens 
tillägg. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §214).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/101 

§ 20 Registrering av ny kulturförening - 
Kulturföreningen Frö samt ansökan om 
projektbidrag 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Ärendet avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för nämndens ledamöter. 

Kulturföreningen Frö har inkommit med en ansökan om projektbidrag 30 000 kr avseende 
projektkontor på Järnvägsgatan 12. 

Enligt föreningens stadgar ska den verka för professionella aktörer inom de kreativa och 
kulturella näringarna, innovation, fortbildning och landsbygdsutveckling.   

Projektet ska pågå 1/1-31/12 2017 och är ett utvecklingsprojekt med syfte att stimulera 
och mobilisera aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna till innovativa 
kulturprojekt i samverkan. Projektledare är Tuva Sköld. 

Det projektbidrag föreningen söker från KFN ska användas under projektets första fas, 
2017-01-01-2017-04-30, och användas till hemsida, tryckkostnader, fysisk anslagstavla, 
förbrukningsmaterial samt administrationskostnader. 

 
 

Beslutsmotivering 

Kultur- och fritidsnämnden avskriver ärendet då projektet riktar sig till att stötta 
professionella kulturaktörer. Kultur- och fritidsnämnden skall inrikta sig på att stötta ideell 
verksamhet och detta innebär att ansökan faller är utanför Kultur- och fritidsnämndens 
målgrupp. 

Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning Frö.pdf 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §219).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/168 

§ 21 Motion: Externa investeringar på lokaler, 
Nya moderaterna 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

Tillstyrka motionen. 

  

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om motionen som Nya moderaterna har lämnat 
in. 

Svar gällande nämndens ställningstagande till motionen skall inkomma så att ärendet kan 
behandlas på KSAU i februari 2017. 

Sektorschef Freddy Friberg påtalar att det är av vikt att beställarorganisationen förtydligas 
inom organisationen. 

 
  

Yrkanden 

Jill Andersson (S) ställer sig positiv till motionen. Linda Andersson (S) håller med Jill 
Andersson (S). 

Beslutsunderlag 
Motion -  Externa investeringar på lokaler Nya moderaterna.pdf 
Bilaga till Motion - Externa investeringar på lokaler - Granskning av kommunens 
hyreskostander.pdf 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §319).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §212).doc 
_____ 



PROTOKOLL
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-01-17  30 (40) 
    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Dnr KFN 2015/195 

§ 22 Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar om aktuella integrationsfrågor som aktualiserats under 
innevarande period. 

Höörs kommun har i dagsläget inga asylboenden då Frostavallen avvecklades i november 
förklarar Freddy Friberg. Däremot har kommunen ett flertal HVB-hem som inhyser 
ensamkommande flyktingbarn. För närvarande är det ca 80 ensamkommande flyktingbarn 
som är inskrivna i skolan klargör Freddy Friberg. Freddy Friberg påtalar att det råder en 
viss osäkerhet om exakt antal ensamkommande flyktingbarn som vistas i kommunen 
eftersom alla nödvändigtvis inte är inskrivna i skolan.  

Höörs kommun har tagit emot 53 stycken flyktingar som beviljats permanent 
uppehållstillstånd. Det finns en möjlighet att ansöka om att ta emot ett mindre antal 
flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd. 

Freddy Friberg informerar om att Kultur- och fritidssektorn uppburit bidrag från 
kommunens 1900-konto. Kultur- och fritidssektorn kommer att uppbära ett bidrag om 
280.000 kronor årligen och detta bidrag skulle kunna användas till specifika lovaktiviteter 
som syftar till integration. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §246).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2015/156 

§ 23 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 och är troligen färdigställt i februari eller mars år 2017. 

Omklädningsrummet är färdigt och skall besiktigas. 

Sektorn har ansökt om certifiering av anläggningen. 

Sektorsledningen har påbörjat arbetet med att upprätta ordningsregler för friidrottsarenan. 

Officiell invigning hålls den 30 maj 2017 med anledning av att den tidigare anläggningen 
invigdes den 30 maj år 1969. Sektorschefen har vid tidigare sammanträde påpekat att det 
är angeläget att påbörja planeringen av den officiella invigningen. 

Den 2017-01-26 är det inplanerat styrgruppsmöte. 

Freddy Friberg informerar om att budgetdelen avseende investeringen av Jeppavallen är 
inlämnad och investeringen behöver ett mindre tillskott.   

Josef Nanasi (SD) belyser att det ofta förekommer skadegörelse på boulbanan. Freddy 
Friberg menar att det är vaktmästarnas ansvar att underhålla banan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc 
Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §245).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/62 

§ 24 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

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

2. Uppdra till nämndsekreteraren att publicera Riktlinjer för intern 
representation på Höör24.  

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 år 2007. Förhandling pågår och nytt avtalsförslag skall 
slutligen presenteras för Kommunstyrelsen. 

2. Varsamhetsbestämmelser för bebyggelsen i Ängsbyn, KFN 2016/186. 

3. Höörs kommun har blivit utsedda av KFUM syd till nr 4 bland Skåne/Blekinge 
ungdomskommuner år 2016. 

4. Höörs kommun har utsetts till årets Skåneledskommun av Region Skåne och stiftelsen 
Skånska landskap. Juryns motivering: ”För dedikationen i att skapa en tydlighet i 
kommunens egna Skåneledsorganisation, för glädjen i planeringsprocessen och för 
manifestationen av förbättringsvilja i fältarbetet”. 

5. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-10-26, § 125, Riktlinjer för intern representation, 
uppvaktningar och gåvor, KFN 2016/177. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §225).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §247).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/35 

§ 25 Anmälningar  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Nedan anmälda punkter läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Snogeröds IF. Snogeröds IF skall tillsammans med Föreningsalliansen undersöka 
möjligheten till bidragsstöd. Snogeröd IF har fått blomstercheckar av kommunen med 
anledning av sin uppgradering i divisionen. Startat upp ett projekt med föreningsalliansen 
för att värva nya sponsorer. Kultur- och fritidssektorn har träffat ett avtal med föreningen 
innebärande bl.a. att föreningen skall få låna toalettvagnen. 

2. 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 arrangemanget tillsammans med föreningarna.  Presidiet ställer sig positiv 
till Mittelendagen och sektorsledningen får i uppdrag att undersöka om eventet skall 
hållas i privat eller kommunal regi. Kultur- och fritidssektorn sammanträdde med 
föreningen och mötet utmynnade i att Sektorschef, Freddy Friberg, skall utarbeta en 
överenskommelse avseende arrangemanget.  Vidare ställer sig Skånska akademin 
undrande till om kommunen kan ta hand om akademins bibliotek. Kultur- och 
fritidssektorn har lovat föreningen att undersöka denna möjlighet, KFN 2016/169. 

3. Gemensamt presidiemöte mellan KFN, SN och BUN 2016-12-01 kl. 09:00-12:00, 
Backasalen. 

4. SÖSAM 2016-11-08, KFN 2016/30. 

5. Kommunfullmäktige, 2016-12-21, §163, Anmälningar, KFN 2017/3. 

6. Kommunfullmäktige, 2016-12-21, §164, Fyllnadsval, KFN 2017/3. 

7. Sammanfattning ang. Trygg ungdom sommaren 2016.  Ett nytt avtal har skrivits som 
gäller för läsåret 2016/17, KFN 2016/116. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §227).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §249).doc 
Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §163).doc 
Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §164).doc 
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Dnr KFN 2016/36 

§ 26 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 Nämndens ledamöter tar del av: 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, §228. 

Samverkansavtal Höör 2017 SISU. 

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §228).doc 
Samverkansavtal Höör 2017 SISU.pdf 
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Dnr KFN 2016/6 

§ 27 Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga anmälda 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: 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, § 215, Avgift för fjärrlån, KFN 
2016/180. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, § 217, Handikappgrind Höörs bad och 
sportcenter, KFN 2016/182. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29, § 221, Skötselavtal med föreningar, 
KFN 2016/188. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13, § 242, Skötselavtal med föreningar, 
KFN 2016/188. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13, § 243, Uppsägning av avtal - Actic, 
KFN 2016/198. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13, § 250, Avtal med studieförbund inför 
2017, KFN 2016/201. 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter ställer sig undrande till avtalsförhandlingarna med 
Actic fortskrider. Freddy Friberg klargör för nämnden att sektorn skall ha ett sammanträde 
med föreningen den 2016-01-19. Ledamöterna diskuterar framtidsmöjligheterna kring 
Actic. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §248).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §215).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §217).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-11-29 (2016-11-29 KFN presi §221).doc 
Delegationsbeslut.docx 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §242).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §243).doc 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §250).doc 
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Dnr KFN 2016/157 

§ 28 Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Utse Madeleine Jehpsson (MP) till ny kontaktpolitiker för Biblioteket, och 

2. I övrigt lägga informationen från kontaktpolitikerna med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitiker för Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att lämna 
en kontaktpolitikerrapport. 

Anna Johannson (MP) Katarina Dyrssen (M) informerar om att de har varit och besökt 
Erik Dahlin på Älvkullen. Målet var att värva ungdomar till ett ungdomsparlament för ett 
projekt. Projektet syftar till att involvera ungdomarna i politiken. Visionen är att lyckas 
rekrytera 5 ungdomar under VT 2017 och 5 ungdomar under HT 2017. 

Linda Andersson (S) lämnar kontaktpolitikerrapport ang. sporthallen. Tidigare har det 
förekommit klagomål på städningen förklarar Linda Andersson (S) men för närvarande 
verkar detta fungera bra. Linda Andersson (S) informerar om att Sparbanken Skåne har 
bidragit med 5.000 kronor till inköp av bollar. Vidare kommer sporthallen inom 
kort besökas av Kim Andersson som är en svensk erkänd handbollsspelare.   

Madeleine Jehpsson (MP) tillfrågas om hon önskar att vara kontaktpolitiker.  

  

Överläggning 
Ordförande tillfrågar Madeleine Jehpsson (MP) om Madeleine vill vara kontakpolitiker 
inom något område för Kultur- och fritidssektorn. 

Madeleine Jehpsson (MP) förklarar att hon kan vara kontaktpolitiker för Biblioteket. 

Beslutsordning 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Madeleine Jehpsson (MP). 

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med förslaget. 
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Dnr KFN 2015/68 

§ 29 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 
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om eventuella tillbud eller risker och 
personalläget. 

En administratör som varit anställd sedan många år har idag avslutat sin tjänst och 
kommer avtackas. 

En anställd på Höörs bad och sportcenter som inom kort kommer att avsluta sin tjänst.  

I övrigt är personalläget gott klargör Freddy Friberg. 

  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §251).doc 
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Dnr KFN 2016/14 

§ 30 Postlista - sammanfattning 2016-11-29--
2016-12-12 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Postlista för perioden 2016-11-29-2016-12-12 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlista från perioden 2016-11-29--2016-12-12 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2016-12-13 (2016-12-13 KFN presi §251).doc 
Postlista 2016-11-29 -- 12-13.pdf 
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§ 31 Övriga frågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Hilda Knafve anmälde ärendet behov av station av mottagning av latrin från husbilar vid 
presidiets sammanträde 2016-12-13. Latrintömning från husbilar m.m. förekommer i 
kommunens toaletter på badplatser och i strövområden, vilket resulterar i dyra extra 
tömningar för kommunen. Andra kommuner har ofta en latrintömningsplats för 
passerande husbilar. Den närmaste latrintömningsplatsen för passerande husbilar genom 
Höör är Ekerödsrasten i Hörby.  Ärendet bör behandlas av Kommunstyrelsen. Kultur- och 
fritidsstrategen har upprättat en tjänsteskrivelse som riktats till Kommunstyrelsen, KFN 
2016/203. 

2. Freddy Friberg anmälde ärendet information om Frosta Innebandyförening vid 
presidiets sammansträde 2016-12-13. Föreningen fick under 2016 bidrag från sektorn till 
en ny sarg. Föreningen har meddelat att sargen är sönder och sektorn har utan resultat 
försökt komma i kontakt med leverantören. 

3. Jill Andersson (S) anmäler ärendet uppstartande av förening ang. Kvarnen och Silon i 
Höör. Den 2017-03-01 kl. 18:30 i konferensrummet Mejerigatan 4 kommer det hållas ett 
sammanträde ang. uppstarten av föreningen. Ledamöterna ombeds sprida ordet. 

4. Jill Andersson (S) anmäler ärendet möte med Museiföreningen gällande skolmuseet, 
KFN 2016/176. Idag, 2017-01-17, har presidiet sammanträtt med föreningen. Föreningen 
har svårt att värva folk till styrelsen och kan därför inte fortsätta att hålla öppet på 
skolmuseet. Föreningen fortsätter som vanligt med övrig verksamhet. 

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. 

4. Uppsägning av Actic badet och avtal. 

 _____ 

 


