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§ 32 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro
noteras.
Ledamöterna Tom Ström (M), Elin Hyltén-Cavallius (MP), Anna Johnsson (MP) och
Carina Berg (SD) är frånvarande. Ledamöterna Katarina Dyrssen (M), Annagreta
Reinholdz (S), Linda Andersson (S) och Robert Nilsson (SD) tjänstgör i deras ställe.
Under sammanträdets gång förändras närvaron.
Jan Malmström (M) lämnar sammanträdet under § 41-42 och Lena Frykman (M) tjänstgör
i Jan Malmströms (M) ställe.
Madeleine Jehpsson (MP) närvarar från och med § 41.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 33 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Linda Lindhé (V) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, och
2. Justering sker på kommunkansli tisdagen den 2017-03-07, kl. 08:30.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 34 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 till dagens sammanträde:
1. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, anmäler ärendet Inrättande av arbetsmarknads integrations- och folkhälsoenhet, KFN 2017/73.
2. Helena Ohlson (SD) anmäler frågan om ny lokal för Kamratföreningen Länken.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 35 Tyst minut
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden håller en tyst minut för att hedra Kultur- och fritidsnämndens
ersättare Eva Vesterberg (V).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/184

§ 36 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndens
protokoll från sammanträde 2017-01-17
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-01-17 läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-01-17 anmäls.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från presidiet.
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet
med beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Protokoll (2017-01-17)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/206

§ 37 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium 2017-02-07
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-02-07 läggs
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från presidiets sammanträde 2017-02-07 anmäls.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordförande frågar nämnden om det är nämndens avsikt att besluta i enlighet med det
föreliggande beslutsförslaget. Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från presidiets sammanträde den 2017-02-07
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/158

§ 38 Informationspunkt: Kommunens
övertagande samt bedrivande av
simskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Tacka, Johan Enbom, för föredragningen av ärendet, och
2. Lägga informationen om simskolan med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Chef för Höörs Bad och sportcentrum, Johan Enbom, informerar nämndens ledamöter
om uppstarten av simskolan i kommunal regi.
Simskolan startade den 6 februari 2017. Bemanning: tre timvikarier och sex ordinarie
personal som är simlärare eller assistenter. Innan simskolan startade har
tre utbildningstillfällen för personalen genomförts. Kontinuerlig uppföljning sker.
Johan Enbom förklarar att 149 barn fick plats i första omgången av simskolan och att
ytterligare 35 barn har accepterat plats med start 1 mars 2017. Johan Enbom klargör att
19 stycken barn inte har kunnat erbjudas plats och att 10 av dessa tackade nej till
erbjuden plats p.g.a. att föreslaget tillfälle inte passade. Nio barn av de 19 är i olika ålder
och kunskapsnivå vilket inte möjliggör anordnandet av en extra simgrupp.
Johan Enbom påtalar att vissa föräldrar har blivit upprörda då deras barn inte fåt t plats
och att detta beror på att simskolan mottagit många anmälningar. Därför har simskolan
inte kunnat erbjuda plats till alla barn som ansökt.
Johan Enbom påtalar att höstens uppstart av simskolan är beroende av filterbytet.
Upphandling pågår och Höörs Bad och Sportcentrum bör ha ett slutgiltigt svar den 21703-15.
Ledamöterna ställer frågor kring simskolan och vad som gäller för H 65:s hyra av idrotts
lokal.

Beslutsordning
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan lägga redovisad information med
godkännande till handlingarna. Ordförande konstaterar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
1. Klargörande nämnden ang. simskolan; 2017-02-28.pptx
2. Anmälningar till simskolan.pdf
Justerande

Utdragsbestyrkande
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_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/202

§ 39 Helårsbokslut år 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bokslut 2016 samt verksamhetsberättelse år 2016 fastställs och läggs med
godkännande till handlingarna, och
2. Fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 överlämnas till
Kommunstyrelsen, och
3. Bjuda in Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, för att föredra ärendet
Actic, samt
4. Lägga ordförandes presentation från måldagen den 2017-02-16 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom, Maida Becirovic, föredrar ärendet Helårsbokslut för år 2016. Maida Becirovic går
igenom verksamhetsberättelsen och resultatanalysen samt investeringar för år 2016.
Maida Becirovic förklarar att helårsbokslutet för år 2016 påvisar en negativ
budgetavvikelse på 1.4 miljoner kronor. De negativa budgetavvikelserna finns inom
verksamheterna Höörs Bad och Sportcentrum och Musikskolan. Verksamheterna för
skötsel av idrottsplatser och anläggningar har totalt en avvikelse på -500 tkr där en
kostnad för skötsel finns bokförd för två år då en justering har gjorts för att hamna rätt
bokföringsmässigt. Ledamöterna och sektorsledningen diskuterar måluppfyllelsen i
verksamhetsberättelsen och att vidtagna insatser inte alltid går att mäta.
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föreslår att nämnden och sektorn ska inleda en
diskussion om hur måluppfyllelsen skall mätas framöver.
Maida Becirovic klargör för nämnden vilka investeringar som gjorts och vilka poster som
nämnden önskar överskjuta till nästkommande år.
Ordförande, Jill Andersson (S), visar nämnden presentationen som hölls på måldagen
den 2017-02-16.
Yrkanden
Jan Malmström (M) föreslår att Johan Enbom skall bjudas in på nämndens
nästkommande sammanträde för att svara på hur ärendet gällande Actic fortskrider.
Beslutsordning
Ordförande konstarerar att det finns ett förslag till beslut från sektorsledningen.
Ordförande ställer frågan till nämnden om nämnden kan anta sektorsledningens förslag
till beslut. Ordförande finner att nämnden bifallit sektorsledningens beslutsförslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2016 - Slutlig efter justering 20170220.docx
2. Bilaga 2. Resultatanalys 2016.docx
3. Bilaga 3.1. Investeringsredovisning 2016.docx
4. Ordförandens presentation till seminariet om mål resultat verksamhet och fra mtid den
16 februari 2017 - med effekter.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-28

13 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/36

§ 40 Ekonomisk uppföljning februari månad år
2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ärendet ekonomisk uppföljning för februari månad år 2017 utgår, och
2. Chefen för fritidsverksamheten Helen Hellströms skrivelse gällande fritidsverksamheten
på Ringsjöskolan skall behandlas som ett separat ärende, samt
3. Ärendet avseende fritidsverksamheten på Ringsjöskolan behandlas på presidiets
nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ekonom Maida Becirovic redovisar muntligt ärendet.
Maida Becirovic förklarar att det inte vid denna tidpunkt går att utläsa något resultat för
februari månad. Det ekonomiska systemet avseende februari månad stänger i början på
mars.
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, förklarar att Kultur- och fritidssektorn
kommer belastas med icke budgeterade kostnader för framtagande av tryckmaterial
eftersom kommunikatörstjänsten är indragen. Gäller t ex program till 6 juni,
allsångskvällar, Kulturnatten, Skånes mittdagen mm.
Helen Hellström har utarbetat en tjänsteskrivelse angående fritidsverksamheten på
Ringsjöskolan i vilken ett politiskt beslut kring ett permanentande av verksamheten
efterfrågas.
Beslutsmotivering
Ärendet ekonomisk uppföljning för februari utgår med anledning av att det vid
sammanträdet är för tidigt för att kunna utläsa något resultat ur det ekonomiska systemet.

Överläggning
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter diskuterar Helen Hellströms skrivelse och enas om
att skrivelsen bör behandlas som ett eget ärende. Ärendet bör först beredas i Kultur- och
fritidsnämndens presidium.
Beslutsordning
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan besluta i enlighet med vad som
framkommit under dagens förda diskussioner. Ordförande konstaterar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §4).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2. Tjänsteskrivelse ang Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/181

§ 41 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Delegera beslutanderätten avseende Budgetskrivelse år 2018 till ordföranden, och
2. Budgetskrivelsen för 2018 anmäls till nämndens sammanträde 2017-03-29, och
3. Uppdrar till Kultur- och fritidstrateg, Hilda Knafve, att översända prioriteringsordningen
och risk- och konsekvensanalys avseende investeringarna till Kultur- och fritidsnämndens
ledamöter inom kort.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör för ärendet.
Hilda Knafve förklarar att Budgetskrivelse för år 2018 ska vara färdigställd och samverkad
senast den 2017-03-28. Nämnden sammanträder den 2017-03-29 och därav bör
beslutanderätten avseende Budgetskrivelsen 2018 delegeras till ordföra nde.

Överläggning
Nämnden konstaterar efter Martin Olssons (C) påtalande att beslutsunderlaget avseende
investeringar är bristfälligt eftersom prioriteringsordningen som nämnden enades om vid
föregående sammanträde, den 2017-01-17, inte framgår.
Yrkanden
Martin Olsson (C) påtalar att beslutsunderlaget avseende investeringar inte är reviderat.
Beslutsordning
Ordförande frågar Kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med dagens förda
diskussioner. Nämnden ställer sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag
1. KFN BLANKETT.2.1 investeringar Konsekvensbeskrivning.docx
2. Driftsbudget med simulering kapitalkostnader 2018-2020 170220.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/73

§ 42 Inrättande av arbetsmarknadsintegrations- och folkhälsoenhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden hemställer i samråd med Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden att Kommunstyrelsen ska besluta att inrätta en arbetsmarknads integrations- och folkhälsoenhet.
Arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenheten ska:
1) tillvarata och samordna delar av de verksamheter och kompetenser, som redan finns
inom kommunen, och
2)

utöka och utveckla verksamheterna för att möta de behov som föreligger, samt

3)

syfta till att tillvarata och utveckla medborgares

a) möjlighet att leva, bo, arbeta, och
b) ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.
Allt detta bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och livskvalitet.

Ärendebeskrivning
Hilda Knafve föredrar ärendet för nämndens ledamöter.
Hilda Knafve förklarar att förslaget är att man skall använda befintliga resurser men att
man skall rekrytera en chef för att sammanhålla dessa funktioner inom kommunen.
Ordförande poängterar att den ekonomiska sidan av aspekten måste belysas.
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har
återkommande vid gemensamma arbetsutskottssammanträden de senaste åren haft
frågeställningar på sina ärendelistor som utgår ifrån respektive nämnds uppdrag kring
utbildning, försörjningsstöd, praktik/sysselsättning, integration, folkhälsa, fritid och kultur.
Vid gemensamt arbetsutskott 2017-02-14 beslöts att hos kommunstyrelsen hemställa om
inrättandet av en arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet. Ärendet ska
behandlas i de tre nämnderna, undertecknas av ordföranden i respektive nämnd för
vidare hantering och beslut i Kommunstyrelsen.
Bakgrund
Inom kommunen finns idag personalkompetenser och verksamheter som tangerar
varandra, varför ett samarbete ofta sker såväl på sektors- som nämndsnivå. Vid de
återkommande diskussionerna på nämndsnivå har det tydliggjorts ett behov av att
utveckla en tydlig kommunal organisation för arbetsmarknads- integrations- och
folkhälsoarbetet med en tydlig ingång kring dessa frågor för våra medborgare och våra
samarbetsparter där exempelvis arbetsförmedling, försäkringskassan, migrationsverk,
näringslivskontakter och föreningskontakter är avgörande för att nå en hög
Justerande

Utdragsbestyrkande
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måluppfyllelse. Tidiga och samordnade insatser som utgår från beprövade metoder som
vilar på vetenskaplig grund är en faktor som gynnar folkhälsan och ökar möjligheten till
självförsörjning.
Syfte
Det övergripande syftet med att inrätta en enhet, där olika delar av kommunens
nuvarande utbud tillvaratas och samordnas på nya sätt, är att tillvarata och utveckla
medborgares möjlighet att leva, bo, arbeta och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter som
bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och livskvalitet.
Mål
En väg in för medborgarna och kommunens samarbetsparter förenklar och möjliggör att
kommunen tidigt kan fånga upp, ge stöd och vägledning för att komma vidare till arbete,
praktik eller utbildning inom kommunen, det lokala näringslivet och olika
utbildningsanordnare. Att dessutom motivera till, samordna och erbjuda kultur - och
fritidsaktiviteter gynnar en god folkhälsa och livskvalitet.
Ekonomi
Arbete pågår med att ta fram underlag för befintliga kostnader inom respektive sektor,
vilka kommer att redovisas separat.
Behov av en utökad budgetram 2018 föreligger för att stärka, utveckla och samordna
kommunens insatser och inrätta en arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet
som tillvaratar och samordnar delar av de verksamheter och kompetenser som finns inom
kommunen samt utökar och utvecklar verksamheterna för att möta de behov som
föreligger, i syfte att tillvarata och utveckla medborgares möjlighet att leva, bo, arbeta och
ta del av kultur- och fritidsaktiviteter som bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och
livskvalitet.
Frågor att utreda och ta ställning till:
- Organisationsstrukturen måste göras tydlig.
- Enheten bör vara självständig med egen chef.
- Det bör utredas var den nya enheten ska ligga i kommunens nämndsorganisation med
hänsyn till olika nämnders ansvars- och kompetensområden, i strävan att på ett optimalt
sätt använda kommunens samlade givna resurser.
- Nödvändiga kompetenser inom enheten kan vara folkhälsovetare, socionomer, studie och yrkesvägledare, beteendevetare, personalvetare, psykolog/kuratorskompetens.
- Lokalerna bör inrymma de olika kompetenserna och utgöra ett nav. Målet är att öka
kontaktytorna för att möjliggöra en samordning av de olika stödjande insatserna.
Yrkanden
Linda Andersson (S) yrkar bifall till förlaget.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett beslutsförslag från sektorsledningen.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med
sektorledningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Inrättande av arbetsmarknads- och folkhälsoenhet BUNSNKFN 2017-02-22.docx
_____
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-28

19 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/10

§ 43 Ringsjöortens ryttarförening ansökan
gällande anordnandet av Kompisdag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja medel till Ringsjöortens ryttarförening för anordnandet av Kompisdag, och
2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse
överlämnats från föreningen, och
3. En förutsättning för att Ringsjöortens ryttarförening skall uppbära förlustbidrag är
att föreningen inbjuder även barn som inte är föreningsmedlemmar till Kompisdagen,
samt
4. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Ringsjöortens ryttarförening ansöker om medel för att kunna anordna en kompisdag.
Kompisdagen ska vara öppen för alla ridande elever i föreningen, nya som gamla, men
även för övriga barn och ungdomar i kommunen. Kanske finns det nyfikna ungdomar som
vill komma ut och bara träffa personalen och våra ridande elever, träffa nya människor
och andas häst. Ringsjöortens ryttarförening vill att nya och gamla medlemmar ska få
möjlighet att lära känna varandra bättre, så att de känner att de har kompisar när de
kommer till stallet.
Evenemanget ska pågå mellan klockan 10.00-15.00, tisdagen den 1 augusti år 2017.
Ringsjöortens ryttarförening räknar med att kunna ta emot cirka 80 barn och un gdomar
under den aktuella dagen.
För de yngre barnen har Ringsjöortens ryttarförening planerat lekar och ståhej, medan de
äldre ungdomarna får en chans att sitta med på föreläsningar om mobbning, vikten av att
idrotta, självkänsla och kamratskap. Grillad lunch serveras. Efter lunchen är det
inplanerat det hinderbana med fokus på samarbete, sedan blir det femkamp och möjlighet
till ridning.
Ringsjöortens ryttarförening önskar ekonomiskt stöd av Höörs kommun och söker därför
medel om 20.000 kronor.
Nämndens ledamöter diskuterar hur förlustbidrag fungerar i praktiken.
Beslutsmotivering
Ekonomiskt medel skall tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att
föreningen uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid
anordnandet av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av
arrangemanget uppbär föreningen inget bidrag.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Innan förlustbidrag utbetalas från nämndes projektkonto krävs en fullständig ekonomisk
redogörelse från föreningen samt att inbjudan gällande Kompisdagen översänds även till
barn som inte är medlemmar i föreningen.
Yrkanden
Martin Olsson (C) föreslår att man skall kräva en motprestation från föreningen –
arrangemanget ska utannonseras brett i kommunen och inte bara till föreningens
medlemmar. Linda Andersson (S) ställer sig bakom Martin Olssons (C) förslag.
Helena Ohlson (SD) föreslår att föreningen skall inlämna en ekonomisk redogörelse för
att förlustbidrag skall utbetalas.
Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut. Ordförande konstaterar att
Martin Olsson (C) och Helena Ohlson (SD) har lämnat förslag på tilläggsyrkanden
innebärande att inbjudan gällande Kompisdagen skall nå ut till fler än bara föreningens
medlemmar samt att föreningen skall överlämna ekonomisk redogörelse för att ett
förlustbidrag skall betalas ut.

Beslutsunderlag
1. Kompisdag på Ringsjöortens Lantliga RF.docx
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §7).doc
_____
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Dnr KFN 2017/39

§ 44 Äskande Kultur i vården-aktiviteter år
2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja äskat medel för genomförandet av Kultur i vården-aktiviteter under år 2017, och
2. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens administration äskar om 28 800 kr för att kunna köpa in
professionell kultur till kommunens särskilda boenden: Kungshällan, Åtorp, Björken samt
Skogsgläntan. Till varje boende föreslås dels att köpa in föreställningen Den svenska
visskatten med tre besök av musikerparet Erland Schönberg och Ulrika Gudmunsson och
dels en konsert med Mare Balticum. Samtliga föreställningar är subventionerade av Musik
i syd och kostar 1800 kr/st.
Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger har under tjugo års
tid besökt äldre- och demensboende i de flesta kommuner inom Region Skåne, däribland
Höör. Visprogrammen de använder i sin verksamhet är noga utprovade för att stimulera
och attrahera musikminnet hos de boende. De jobbar med återkommande besök för att få
kontinuitet och igenkännande, till exempel genom att efterlysa önskesånger till nästa
speltillfälle.
Musik i Syds Ensemble Mare Balticum, står för specialkompetens inom verksamhets området tidig musik (fram till och med 1600-talet). Här finns stor erfarenhet av att
presentera en unik form av dels renodlade konsertevenemang och dels historisk pedagogiska konsertprogram där man levandegör historia med musik – även inom
vården. Ensemblen består av sex musiker som spelar på tidiga instrument såsom luta,
skalmeja, viola da gamba mm. Det är en mäktig upplevelse att få möta denna ensemble
och det är en typ av musik som man har svårt för att komma i kontakt med om man bor på
äldreboende.
Ovanstående upplägg är väl förankrat på boendena och i kommunens Kultur i vården grupp förklarar Hilda Knafve. Hilda Knafve poängterar att det är av vikt att det är
återkommande musiker för att bevara relationen mellan de äldre och musikerna. Hilda
Knafve påtalar också att det finns dokumenterade folkhälsofrämjande effekter med kultur i
vården, bland annat minskad medicinförbrukning.

Budget
Den svenska visskatten 1800 kr x 3 gånger på fyra boenden= 21 600 kr
Justerande
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Mare Balticum 1800 kr x 4 = 72 00 kr
________________________________________
Totalt 28 800 kr
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordförande lämnar ordet fritt och finner att nämndens ledamöter är eniga om att
bifalla beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §16).doc
_____
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Dnr KFN 2016/29

§ 45 Regler och förhållningssätt för Walk of
Fame
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Nämnden ställer sig positiva till inrättandet av en Walk of Fame och förslaget till
reglemente, och
2. Uppdra till kultur- och fritidsstrategen att utforma ett avtalsförslag, och
3. Hemställa till Kommunstyrelsen att anta förslaget om Walk of Fame, samt
4. Uppdra till Kommunstyrelsen att teckna avtal med Höörs försköningsförening.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet för nämndes ledamöter.
Höörs försköningsförening föreslog till Kommunstyrelsen i en skrivelse daterad 2016 -0118 att föreningen tillsammans med Höörs kommun skulle anlägga en Walk om Fame på
trottoaren på Nya Torg.
Kommunstyrelsen överlämnade ärendet för fortsatt handläggning till Kultur- och
fritidssektorn. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2016-03-22 innebärande
att Höörs Försköningsförening fick i uppdrag att utveckla sitt förslag, i samarbete med
Kultur- och fritidssektorn och att upprätta ett reglemente som klargör ansvarsfördelningen
för Walk of Fame och att nämnden ställde sig positiv till förslaget.
Höörs försköningsförening har inkommit med förslag på regler och förhållningssätt för
Walk of Fame. Förslaget klargör syftet, ansvarsfördelningen mellan Höörs
Försköningsförening och Höörs kommun, kommitté och kriterier för att tilldelas en platta.
Förslaget från Höörs Försköningsförening innehåller också regler om tillkännagivning och
invigning. Föreningen föreslår nu, efter samråd med Samhällsbyggnadssektor, att namn
ska ingraveras på plats i mittgången på torget.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall för beslutsförlaget.

Beslutsunderlag
1. Regler och förhållningssätt för walk of Fame.doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §18).doc
_____
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Dnr KFN 2017/60

§ 46 Toalett vid Sjöhusens parkering Dagstorp
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Uppdra åt Kultur- och fritidsstrategen, Hilda Knafve, att låta sanera platsen och återställa
toalettbyggnaden efter klartecken från försäkringsbolaget.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om ärendet.
Räddningstjänsten ringde upp Hilda Knafve den 2017-02-06 för att informera om
att toaletten på Sjöhusens parkering hade brunnit. Händelsen är polisanmäld och har fått
ärendenummer 5000k140828-17. Avspärrning och säkring av tankhål gjordes av VAgruppen den 2017-02-06.
Totalpris för sanering och ny toalett inklusive tank är 200.000 kr. Självrisken hos
kommunassurans uppgår till ca 89.000 kr. Hilda Knafve poängterar att nämnden kommer
uppbära en kostnad om 89.000 kronor oavsett eftersom platsen behöver saneras.
Nämndens ledamöter diskuterar risken med att ett sådant attentat händer igen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med
beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §21).doc
_____
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Dnr KFN 2016/149

§ 47 Ansökan om bidrag inför Sommaroperans
20-års jubileum 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja ett bidrag om 20.000 kronor till Sommaroperan med anledning av 20-års
jubileumet, och
2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse
överlämnats från föreningen, och
3. Sommaroperan skall redovisa var operan i övrigt har ansökt om bidrag för anordnadet
av tillställningen, samt
4. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om att Höörs Sommaropera har
inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag med anledning av operans 20-års
jubileum år 2017.
Operan räknar med att det skall komma ca 600 unika besökare till evenemanget.
Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som verkat i 20 år och sett hundratals barn
och ungdomar utveckla sin musikaliska förmåga och sin förmåga tillsammans arbeta för
att genomföra ett stort verk.
Vanligtvis har Sommaroperan skrivit egna verk och detta har kunnat ske till rimliga
kostnader då projektet haft tillgång till ideella krafter. Både kompositör som librettist har
verkat ideellt – båda som dessutom tagit på sig uppgifter som musikalisk ledning, regi,
projektledning m.m. Då numera endast librettisten finns kvar av detta skapande par
nödgas man nu i högre grad än tidigare köpa in tjänster. Anordnadet kostar, trots
omfattande ideella insatser, och Sommaroperan ansöker därför om ett bidrag på 60.000
kronor för jubileumsfirandet.
Beslutsmotivering
Kultur- och fritidsnämnden har inte ekonomiska medel att utbetala hela det efterfrågade
beloppet.
Ekonomiskt medel tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att föreningen
uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid anordnandet
av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av arrangemanget uppbär
föreningen inget bidrag.
En förutsättning för att förlustbidrag skall utbetalas krävs att föreningen överlämnar
ekonomisk redogörelse samt påvisar var föreningen i övrigt ansökt om ekonomiskt bidrag.
Justerande
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att ett förslag till beslut föreligger.
Nämnden enas om att ansökan om ekonomiskt bidrag skall bedömas lika och därav skall
beslutsformuleringen vara liktydig med § 43.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag inför Sommaroperans 20-års jubileum 2017.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §22).doc
3. Ans_ungdomsbidr_17.doc
_____
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Dnr KFN 2017/48

§ 48 Integrationsfrågor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, redogör om aktuella integrationsfrågor som
aktualiserats under innevarande period.
Hilda Knafve informerar om vad som framkom på det gemensamma sammanträdet 201702-14.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition och finner bifall för det föreliggande beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §24).doc
_____
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Dnr KFN 2015/156

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

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar muntligen om friidrottsarenan,
Jeppavallen.
Hilda Knafve förklarar att invigning kommer att hållas den 2017-06-04. Förslag vad som
skall hända under invigningen utarbetas.
Beslutsordning
Ordförande lämnar ordet fritt.
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition och finner bifall för beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2016-03-14 (2016-03-14 KS §37).doc
2. Kommunfullmäktige 2016-10-26 (2016-10-26 KF §123).doc
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §25).doc
_____
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Dnr KFN 2017/49

§ 50 Informationspunkt: Bevarande av
Kvarnen, Bävern 10, i Höörs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om Bevarande av Kvarnen, Bävern 10, med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande, Jill Andersson (S), informerade vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2017-01-17 om att medlemmarna i presidiet har påbörjat uppstart av förening som skall
arbeta med bevarandet av Kvarnen, Bäven 10, i Höörs kommun.
Jill Andersson (S) förklarar att det den 2017-03-01 kl 18:30 kommer att hållas ett
informationsmöte. Mötet kommer förhoppningsvis utmynna i bildandet av en ny förening
med syfte att bevara kvarnen.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut och lämnar ordet fritt.
Ordförande konstaterar bifall för beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §3).doc
_____
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Dnr KFN 2016/176

§ 51 Informationspunkt: Skolmuseet och dess
fortsatta användningsområde
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om skolmuseet och dess fortsatta användningsområde med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Hilda Knafve förklarar att Höörs museiförening har meddelat att föreningen int e kommer
att fortsätta med verksamheten i skolmuseet.
En plan för skolmuseets användning och innehåll behöver utarbetas. Kultur - och
fritidsstrategen har funderat på nya användningsområden och exempelvis kan lokalerna
användas till:
1. Fortsatt skolmuseum som skolor kan använda
Intresseförfrågan är skickad till skolan.
2. Ett föreningsdrivet Höörsmuseum. Öppethållande måste lösas poängterar Hilda
Knafve.
3. Kreativ verkstad
Liknande med vad presidiet såg när de var på studiebesök på f ritidsgården i Halmstad.
Tillgång till verkstaden kan lösas med avtal och tagg förklarar Hilda Knafve.
4. Lokaler för musik-/kulturskola.
Hilda Knafve förklarar att hon kommer att diskutera ovanstående förslag med berörda
parter. Torsdagen den 2017-03-16 kl. 18:30 kommer det hållas ett öppet diskussionsmöte
kring skolmuseets framtid på Mejerigatan 4. Alla är välkomna.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall för beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §12).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-28

31 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2017/45

§ 52 Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Meddelanden enligt punkterna 1-13 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 år 2007. Förhandling pågår och nytt avtalsförslag skall
slutligen presenteras för Kommunstyrelsen.
2. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 141, Förslag på fördelning av resurser inkl.
schablonersättning med anledning av flyktingssituationen för år 2017, KFN 2016/199.
3. Beslut i Kommunfullmäktige 2016-11-30, § 200, Förslag på fördelning av tillfälligt stöd
till kommuner med anledning av flyktingsituationen för år 2016, KFN 2016/200.
4. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-01-12, Hyrtoaletter på badplatserna i
Sätofta och Bosjökloster 2017, KFN 2017/8.
5. MBL-förhandling enligt § 11 förändring av tjänst, KFN 2017/9.
6. Anteckningar från 2016-12-01 avseende samverkan mellan Barn-och
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden, KFN 2016/42.
7. Skötselavtal med föreningar 2017, Undertecknat avtal Maglasäte IF, KFN 2016/188.
8. Ansökan om bistånd - Finland 100 år, KFN 2017/1.
9. Beslut i Kommunfullmäktige, 2016-12-21, § 157, Entréavgifter Höörs Bad och
Sportcenter, KFN 2016/183.
10. Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-12-13, § 181, Kvartersnamn Sjunnerup,
verksamhetsområde Nord södra delen samt för Ekeröd 6:4, KFN 2016/187.
11. SÖSAM-protokoll från 2017-01-19, KFN 2017/50.
12. SAMRÅD angående Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan,
KFN 2017/71.
13. Kommunrapport 2016.
Yrkanden
Helena Ohlson (SD) föreslår att underlag före respektive meddelande skall bifogas.
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition och finner bifall för beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §26).doc
2. SÖSAM-protokoll 2017-01-19.pdf
3. Samrådsredogörelse över planprogrammet Sätofta förskola.pdf
4. Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 2016_06_15.pdf
5. Kommunrapport 2016 Höör.pdf
_____
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Dnr KFN 2016/157

§ 53 Rapport från kontaktpolitiker
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga informationen från kontaktpolitikerna med godkännande till handlingarna, och
2. Uppdra till tjänstemännen att anordna gemensamt besök samt lunch på Martin Olssons
(C) lantbruk den 2017-05-23.

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker för Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att lämna
en kontaktpolitikerrapport.
Lena Frykman (M) informerar om att Frosta härads hembygdförening kommer att anordna
skyltrally den 2017-04-22. Den 2017-04-25 är Höörs kommun medarrangör till Skånsk
landskapsdag – tema geologins betydelse för landskapets och samhällets utveckling. Den
2017-05-10 anordnar Höörs kommun tillsammans med Skånes hembygdsförbund ett
resande seminarium för hemygdsföreningar, politiker och tjänstemän. Den 2017 -0522 kommer landshövdingen till Höör för att inviga naturreservatet Prästabonnaskogen i
Tjörnarp.
Katarina Dyrssen (M) informerar om att hon mottagit ett mail och att Kultur - och
fritidsnämnden bör ta del av hennes svar. Katarina Dyrssen tar med mailet till
nästkommande nämndsammanträde.
Madeleine Jehpsson (MP) informerar om att hon träffat Bibliotekschef Elisabeth Hallberg.
Madeleine Jehpsson (MP) klargör att hon läst igenom den antagna Biblioteksplanen och
poängterar att planen är ett levande dokument. Nämnden bör arbeta efter planen så långt
det är möjligt oavsett om äskat medel beviljats eller inte. Madeleine Jepsson (MP) klargör
att ytterligare 2.5 tjänster behövs för att implementera planen och att ett samarbete med
Barn- och utbildningsnämnden är avgörande.
Linda Andersson (S) förklarar att det inkom kort kommer att hållas Europakupp inom
handboll och att ett spanskt lag kommer att besöka Höör under våren. Vidare kommer det
hållas en större kupp i Alingsås. Linda Andersson (S) informerar om att intresset för
pojkhandbollen växer och att det förmodligen kan utmynna i egna lag. Linda Andersson
(S) upplyser nämnden om att H65 har inlett ett omfattande värdegrundsarbete där
föräldraskapet betonas.

Yrkanden
Ordförande, Jill Andersson (S), föreslår att nämnden skall besöka Martin Olssons
(C) lantbruk. Ordförande föreslår att besöket skulle kunna förenas med gemensam lunch

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-28

34 (40)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

och efterföljande sammanträde den 2017-05-23.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag med ett tilläggsyrkande från Jill Andersson
(S).
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med förslaget
och tilläggsyrkandet.
_____
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Dnr KFN 2017/44

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

Ärendebeskrivning
1. Gemensamt presidiemöte mellan KFN, SN och BUN 2017-02-14 kl. 09:00-12:00,
Mejerigatan 6.
På sammanträdet framkom det att:
- Arbetsmarknadsenhet: Hemställan till Kommunstyrelsen ang. inrättande av
arbetsmarknadsenhet från samtliga närvarande nämnder, KFN 2017/73.
- Inbjudan till den internationella samordnaren den 4 april kl. 09:30-15:30 på
Räddningstjänsten, anmälan göres till Gunilla Skoog Nilsson.
2. Vårvandringsdag på Skåneleden 7 maj. Samarbete med Hörby.
3. Busstur med Skånes hembygdsförbund 10 maj för politiker och tjänstemän. Frosta,
Tjörnarps Sockengille och Höörs Mölla anordnar. Inbjudan kommer att skickas ut och
närvaro anmäls till Hilda Knafve. Syftet är att öka dialogen med hembygdsföreningen
mellan politiken och tjänstemännen.
4. Kultur- och fritidssektorn har fått ett preliminärt beviljande av ett LONA-bidrag från
Länsstyrelsen. Projektet ska öka tillgängligheten kring Västra Ringsjön och är ett
samarbete med Eslövs kommun.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett beslutsförslag.
Ordförande ställer proposition och finner bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §27).doc
_____
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Dnr KFN 2016/14

§ 55 Postlista - sammanfattning december år
2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2016-12-01 -- 2016-12-31 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista från december månad år 2016 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2016-12-01 -- 31.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §29).doc
_____
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Dnr KFN 2017/6

§ 56 Postlista - sammanfattning 2017-01-01 -2017-01-26
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlista för perioden 2017-01-01 -- 2017-01-26 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-01-01 -- 26.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §30).doc
_____
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Dnr KFN 2017/42

§ 57 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:
Avtal om kartbidrag, KFN 2017/11.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordförande frågar n’mnden om det är nämndens avsikt att besluta i enlighet med
sektorsledningens förslag. Ordförande finner bifall för sektorsledningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §11).doc
_____
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Dnr KFN 2015/68

§ 58 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
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet. Hilda Knafve förklarar att det inte
finns någonting nytt i ärendet att informera nämnden om.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut frå n sektorsledningen.
Ordförande ställer proposition och finner att presidiet bifallit sektorsledningen förslag.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §32).doc
_____
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Dnr KFN 2017/63

§ 59 Övriga frågor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga nedanstående punkter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda extra ärendet till dagens sammanträde:
1. Helena Ohlson (SD) anmälde ärendet om ny lokal för Kamratföreningen Länken under
fastställandet av dagens föredragningslistan. Helena Ohlson (SD) klargör att
föreningen är i behov av en lokal. Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, klargör att den
enda lokalen som inte är avgiftsbelagd är Berggrenska gården i Höör.
Ärenden som anmälts under tidigare sammanträde som är under sektorns behandling:
1. Nya reglementen för bidrag skall utarbetas under år 2017.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §33).doc
_____
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