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§ 60 Upprop 

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

Jan Malmström (M) och Carina Berg (SD) är frånvarande. Lena Frykman (M) och Josef 
Nanasi (SD) tjänstgör i deras ställe. 

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Tom Ström (M) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, och 

2. Ordförande meddelar att justering sker på kommunkansli tisdagen den 2017-04-04, kl. 
08:30. 

Ärendebeskrivning 
Tom Ström (M) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande. 

_____ 
  



PROTOKOLL
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-03-29  6 (35) 
    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 62 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Dagens föredragningslista med tillkomna ärenden godkännes, och 

2. Extra ärenden 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 nämndens ledamöter har åtkomst. 

Extra ärenden anmäls: 

1. Freddy Friberg anmäler ärende om Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, KFN 
2017/94. Ärendet behandlas under § 64. 

2. Freddy anmäler information om pensionsavgång och rekrytering av ny Kultur- och 
fritidschef. Ärendet behandlas under punkten Övrigt. 

3. Freddy Friberg anmäler information om sammanträdet den 2016-04-18. Ärendet 
behandlas under punkten Övrigt. 

  

  

_____ 
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Dnr KFN 2017/94 

§ 63 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdrar till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett förslag till vilka 
aktiviteter som bör vara arvoderade under år 2017, och 

2. Delegera beslutanderätten avseende arvode till förtroendevalda till ordföranden, samt 

3. Delegera beslutanderätten avseende beslutsattesterade av ordförandes 
förrättningslistor till 1:e vice ordförande. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige, antog den 2017-02-28, § 26, nya arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda. 

Sektorschef, Freddy Friberg, och nämndsekreterare, Daniella Swenson, förklarar kort 
innebörden av de nya arvodesbestämmelserna. 

_____ 
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Dnr KFN 2017/19 

§ 64 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
protokoll från sammanträdet 2017-02-28 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes sammanträde 2017-02-28 med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-02-28 anmäls. 

Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut. 

Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan besluta i enlighet med det föreliggande 
beslutsförslaget och konstaterar bifall. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-02-28 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §35).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/20 

§ 65 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes 
presidiums protokoll från sammanträdet 
2017-03-14 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till nämndsekreteraren att rätta beslutet i § 48, och 

2. Lägga protokoll från presidiets sammanträde 2017-03-14 med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 anmäls. 

§ 48 i beslutet skall ett avtalsförslag ”Höörs mölla” det skall stå Bosjöklosters mölla i 
beslutsformuleringen. 

§ 56 Skolmuseet: har det hänt något nytt. Hilda förklarar att ingenting nytt har framkommit 
i ärendet. 

Beslutsmotivering 

Lydelsen i protokollet från presidiets sammanträde, 2017-03-14, § 48, är: 

Presidiet beslutar 

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett avtalsförslag om 
bidrag inkluderande att Höörs mölla ska hållas öppen vid vissa tillfällen, och 

2. Ärendet behandlas åter på presidiets sammanträde när nytt avtalsförslag är utarbetat 
och kommunicerat med avtalsparten. 

Korrekt lydelse är: 

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett avtalsförslag om 
bidrag inkluderande att Bosjöklosters mölla ska hållas öppen vid vissa tillfällen, och 

2. Ärendet behandlas åter på presidiets sammanträde när nytt avtalsförslag är utarbetat 
och kommunicerat med avtalsparten. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-03-14. 
_____ 
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Dnr KFN 2017/90 

§ 66 Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Öka personalstyrkan om två 75 % tjänster på fritidsgårdarna Älvkullen och 
Ringsjöskolans caféteria under en tre månaders period, och 

2. Tillstyrka fortsatt fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan tillsvidare och vara 
involverade i planeringen av densamma. 

Ärendebeskrivning 
Chef för fritidsverksamheten, Helen Hellström, har upprättat en skrivelse med syfte att få 
till stånd ett politiskt beslut huruvida fritidsverksamheten på Ringsjöskolan skall 
permanentas i framtiden eller inte.   

Projektet kring ombyggnad av Ringsjöskolan har påbörjats och det är med anledning av 
detta som Helen Hellström upprättat en tjänsteskrivelse. Helen Hellström förklarar att 
tjänsteskrivelsen ger en rättvisande bild dock finns det ingen fritidsledare tillgänglig under 
hela skoldagen. Fritidsledaren börjar kl. 15:00. Helen Hellström förklarar för att fortsätta 
driva verksamheten framåt behövs ett politiskt beslut om huruvida fritidsverksamheten 
skall permanentas framöver. Ett politiskt beslut behövs för att fritidsverksamhetens 
lokalbehov skall tas i beaktande i det fortsatta byggnadsprojektet. 

Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om att det råder viss oro bland ungdomarna i 
dagsläget. Familjerådslag har anordnats och Helen Hellström förklarar att rådslaget är en 
träff där vårdnadshavarna kallas. Syftet med rådslaget är att klargöra vad 
föräldragruppen, ungdomsgruppen och verksamheten kan göra för att arbeta preventivt i 
sammanhanget. Helen Hellström förklarar att verksamheten har fått bra respons från 
vårdnadshavarna. Freddy Friberg förklarar att personalstyrkan behöver förstärkas från kl. 
15:00 och fram till fritidsverksamheten öppnar eftersom det i dagsläget finns det ingen 
överlappning mellan skolan och fritidsverksamheten. Freddy Friberg och Helen Hellström 
förklarar att det är inom detta tidspann som oroligheterna framkommer. 

Sektorschef, Freddy Friberg. har upprättat en tjänsteskrivelse angående äskande om att 
tillfälligt få rekrytera två personal till fritidsgårdarna Älvkullen och Ringsjöskolans 
caféteria. Securitas har anlitats och kameror med rörelsedetektor har installerats vid 
tidigare tillfälle.  

Ledamöterna diskuterar föräldraansvaret och vikten av att alltid anmäla sabotage för att 
statistiken skall vara rättvisande. 

Överläggning 
Freddy Friberg förklarar att sabotage och vandalism alltid polisanmäls. Dock tillhör det 
undantagsfallet att elevens vårdnadshavare blir ersättningsskyldiga då det vanligtvis inte 
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går att bevisa vem som var ansvarig till gärningen. 

Yrkanden 

Helena Ohlson (SD) yrkar att all skadegörelse skall polisanmälas framöver. Annagreta 
Reinholdz (S) ställer sig bakom Helena Ohlsons (SD) förslag. 

Beslutsordning 

Ordförande klargör att det är två beslut som nämnden skall ta ställning till idag. 

Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan besluta att fritidsverksamheten ska 
rekrytera två anställningar om 75 % under en tremånadersperiod till fritidsgården 
Älvkullen och konstaterar bifall till beslutsförsalget. 

Ordförande frågar nämndens ledamöter om nämnden tillstyrka att fritidsverksamheten på 
Ringsjöskolan fortsätter tillsvidare och vara involverade i den fortsatta planeringen av 
densamma och finner bifall till beslutsförsalget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ang Fritidsgårdsverksamhet på Ringsjöskolan rev 2017-03-14.docx 
2. Äskande om att tillfälligt få rekrytera två personal till fritidsgårdarna Älvkullen och 
Ringsjöskolans caféteria.docx 
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §37).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/87 

§ 67 Sommarlovsaktiviteter 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Avsätta ett belopp om 30.000 kronor för att transportera ungdomar till och från 
sommarlovsaktiviteter som anordnads i Hörby kommun under 2017, och 

2. Uppdra till Helen Hellström att fortskrida arbetet med föreliggande plan.  

Ärendebeskrivning 
Chef för fritidsenheten, Helen Hellström föredrar ärendet. 

Helen Hellström förklarar att samtliga kommuner i Sverige har möjlighet att rekvirera 
medel från Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att anordna 
gratis sommaraktiviteter för barn och unga 6-15 år. 

Helen Hellström informerar om att 2017 delar MUCF ut cirka 199 miljoner kronor till 
landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats 
fram i en så kallad fördelningsnyckel. Sektorschef, Freddy Friberg, förklarar att 
fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd 
i kommunen. Hörby kommun har tilldelats 336 277 kronor och Höörs kommun 209 662 
kronor. 

Helen Hellström förklarar att föreningarna har bjudits in till föreningsträff och Helen 
Hellström har även översänt information om hur föreningarna ansöker om bidrag för 
anordnandet av sommaraktiveter. Helen Hellström förklarar att föreningarna skall ha 
ansökt om medel till den 2017-04-17. Årets sommaraktiviteter kommer att samordnads 
tillsammans med Hörby kommun. 

Helen Hellström förklarar att fritidsverksamheten kommer att hålla öppet till viss del under 
sommarmånaderna och Höörs kommun kommer också anordna sommarlovsaktiviteter. 

Freddy Friberg klargör att då sommaraktiviteterna samordnads med Hörby kommun 
behöver transport anordnads mellan kommunerna. Freddy Friberg klargör att föregående 
år anslog Kultur- och fritidsnämnden ett belopp om 150.000 kronor för transport. 

Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut. 

Ordföranden fastslår att dagens diskussioner utmynnat i ett nytt beslutsförslag från 
nämndens ledamöter innebärande att ett bestämt belopp om 30.000 kronor skall avsättas 
till transport mellan Höörs- och Hörby kommun i samband med sommarlovsaktiviteterna. 

Ordförande ställer proposition och konstaterar bifall till nämndens beslutsförslag.   
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse sommaraktiviteter 2017 rev 2017-03-14.docx 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §38).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/36 

§ 68 Ekonomisk uppföljning för februari 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga den ekonomiska uppföljningen för februari månad 2017 med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, och ekonom Maida Becirovic följer upp Kultur- och 
fritidsnämndens ekonomi för februari månad 2017. 

Maida Becirovic förklarar att årets nyhet är att kostnader och intäkter periodiseras. 
Innebärande att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive 
förbrukats.  

Maida Becirovic klargör att uppföljningen för februari månad 2017 prognostiseras 
underskott om 1 miljon kronor. 

Freddy Friberg påtalar att prognosen är osäker och att hela kommunen påvisar underskott 
för 2017. Freddy Friberg tydliggör att Höörs Bad och Sportcenter kommer att stängas 
under sommaren och stängningen påverkar Kultur- och fritidsnämndens budget. 

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning KFN 201702.docx 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §39).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/181 

§ 69 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Tackar för redovisningen av budgetskrivelsen och lägger den med godkännande till 
handlingarna, och 

2. Uppdrar till tjänstemännen på sektorn att inkludera de fackliga 
representanternas synpunkter i budgetskrivelsen, samt 

3. ”Kultur i vården” skall säkerställas. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för ärendet tillsammans med ekonom Maida 
Beciorvic. 

Freddy Friberg klargör att ordföranden, Jill Andersson (S), har godkänt budgetsskrivelsen 
med stöd av delegationsrätten som tilldelades ordföranden på nämndens sammanträde 
den 2017-02-28. Nämndens ledamöter får ta del av den fastställda budgetskrivelsen. 

Freddy Friberg redogör för de fackliga representanternas, SÖSAM, synpunkter på 
upprättad budgetskrivelse. Freddy Friberg klargör SÖSAM uttryckt önskemål om att 
sektorsövergripande samarbete skall belysas tydligare. SÖSAM anser att frågan om att 
hur Kultur- och fritidssektorn påverkas av inflyttningen till Höörs kommun. SÖSAM har 
framhävt att alla lärare skall ha rätt arbetsutrustning inkluderande musiklärare. 

Ledamöterna diskuterar budgetskrivelsens formulering och budgetprocessen. 

Ordföranden, Jill Andersson (S), informerar om gårdagens budgetmöte.  Jill Andersson 
(S) påpekar att det framöver är viktigt att de beslut som fattas i Kommunfullmäktige är 
förenade med en ekonomisk konsekvensanalys och att beslutet klargör vilken nämnd/er 
som skall beskosta åtgärden. 

Freddy Friberg visar ledamöterna en tabell avseende investeringar som påvisar Kultur- 
och fritidsnämndens, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämndens gemensamma 
äskanden. 

Freddy Friberg visar ledamöterna en fördelning mellan kostnader som uppbärs av Kultur 
respektive Fritid för år 2015. 

  

Yrkanden 

Helena Ohlson (SD) yrkar att ”Kultur i vården” skall säkerställas. 

Lena Frykman (M) ställer sig bakom de fackliga representanternas synpunkter 
på budgetskrivelsen. 
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Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut med tilläggsyrkanden från 
Helena Ohlson (SD) och Lena Frykman (M). 

Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
föreliggande beslutsförslag samt med tilläggsyrkanden från Helena Ohlson (SD) och Lena 
Frykman (M). 

  

Beslutsunderlag 
1. Investering 2018 mm.pdf 
2. Budgetskrivelse 2018 20170316.docx 
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §40).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/120 

§ 70 Informationsärende:  Tillgänglighet runt 
Västra Ringsjön - LONA-projekt (Lokala 
naturvårdssatsningar) 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet. 

Ärendet återfinns också i KSF-serien: KSF 2016/624 

Höörs kommun har tillsammans med Eslövs kommun beviljats LONA-bidrag (medel för 
lokal naturvårdssatsning), 280 000 kr, från Länsstyrelsen för förstudie angående 
tillgänglighet längs västra Ringsjön. Projektet ska resultera i: 

- Tre dialogmöten med markägare och andra aktörer 

- En förstudie över möjligheten att ta sig runt västra Ringsjön samt delar av Rönne å. 

- Tre angöringspunkter till Ringsjön; Gamla Bo, Ormanäs och Sjöholmen. 

Höörs kommun har även beviljats 128 375 kr i LONA-bidrag  för projektet Nya 
Hallskog. Bidraget ska användas till en handikappanpassad badplats med två 
badbryggor. Höörs kommun har här sökt bidraget, å föreningen KFUM:s vägnar. Ett avtal 
måste tecknas mellan förening och kommun. 

Projekten ska vara genomförda senast den 31 december år 2018. 

  

_____ 
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Dnr KFN 2016/198 

§ 71 Actic 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och 

2. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett nytt förslag till 
lokalens framtida användningsområde. 

  

Reservation mot beslutet 

Lena Frykman (M), Martin Olsson (C) och Tom Ström (M) reserverar sig muntligt. 

Ärendebeskrivning 
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, föredrar ärendet tillsammans med 
sektorschef Freddy Friberg. 

Johan Enbom förklarar att avtalet med Actic är uppsagt och avtalsförhandlingar pågår 
mellan parterna. Johan Enbom klargör vad som framkommit i avtalsdiskussionerna. 
Förhandlingarna har utmynnat i att Actic skall inkomma med slutgiltigt förslag senast maj 
2017 förklarar Freddy Friberg. Freddy Friberg påtalar att nämnden inte behöver fatta 
slutgiltigt beslut i ärendet förrän på nämndes sammanträde i maj 2017.   

Johan Enbom förklarar att Höörs Bad och Sportcenter för bemanningen på gymmet.  

Freddy Friberg klargör att gymmets intäkter och kostnader motsvarar varandra.   

Johan Enbom förklarar vad skillnaden är mellan att träffa nytt avtal med Actic, 
om verksamheten skall bedrivas i kommunal regi och en möjlig kombination mellan 
Actic samt kommunal regi. 

Ledamöterna diskuterar lokalens framtid. Ledamöterna ställer sig positiv till att friskvård 
behövs för alla målgupper. 

Överläggning 
Ordföranden förklarar att sammanträdet ajourneras kl.14:32 för överläggning inom 
partigrupperna. Sammanträdet återupptas kl. 14:38.  
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Yrkanden 

Helena Ohlson (SD) föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta: 

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och 

2. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett nytt förslag till 
lokalens framtida användningsområde. 

Lena Frykman (M) ställer sig bakom presidiets förslag till beslut i sin helhet. 

Anna Johansson (MP) poängterar att nytt avtal inte skall ingås innan nämnden fattat 
slutgiltigt beslut i frågan. 

  

Beslutsordning 

Ordförande ställer frågan till nämnden om ledamöterna vill slutgiltigt besluta i ärendet 
idag. Sex ledamöter av nio ställer sig positiva till att besluta i ärendet idag. 

Ordföranden konstaterar att nämndes ledamöter har olika åsikter i ärendet och att det 
under dagens diskussioner uppkommit flera förslag till beslut men att nämndens 
ledamöter enas om att ställa två förslag emot varandra. Ordföranden fastslår att ärendets 
utgång skall avgöras genom votering. 

Beslutsförslagen som ledamöterna voterar om är följande: 

Helena Ohlson (SD) föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta: 

1. Inte träffa nytt avtal med Actic, och 

2. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett nytt förslag till 
lokalens framtida användningsområde. 

Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta: 

1. Om nytt avtal inte träffas med Actic skall lokalen brukas som föreningslokal tillsvidare, 
och 

2. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta ett nytt förslag till 
lokalens framtida användningsområde. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning: 

JA = Helena Ohlsons (SD) beslutsförslag tillstyrkes. 

NEJ = Presidiets förslag vidhålles. 

  

Omröstning 

Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA och 4 
ledamöter röstar NEJ. 

Följande ledamöter röstar JA: Jill Andersson (S), Linda Lindhé (V), Elin Hyltén-Cavallius 
(MP), Anna Johnsson (MP) och Helena Ohlson (SD). 
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Följande ledamöter röstar NEJ: Tom Ström (M), Lena Frykman (M), Martin Olsson (C) och 
Josef Nanasi (SD). 

Beslutsunderlag 
1. Illustration Actic Höörs Bad och Sportcenter.rvt.pdf 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §36).doc 
3. ATIC ELLER INTE.pptx 
_____ 
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Dnr KFN 2017/110 

§ 72 Information om installation av 
filteranläggning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Projektingenjör, Jesper Sundbärg, föredrar ärendet. Jesper Sundbärg redogör för 
upphandlingsförfarandet. Jesper Sundbärg klargör att uppdraget om att upphandla 
entreprenör till installationen av den nya filteranläggningen mottogs i augusti 2016. 
Sektorschef, Freddy Friberg, tydliggör att uppdraget överlämnades från styrgruppen. 
Jesper Sundbärg förklarar att från början anmälde sex stycken sitt intresse för uppdraget. 
I fredags den 2017-03-24 skickades tilldelningsbeslut och när överklagandetiden löpt ut 
träffas avtal mellan parterna.  

Jesper Sundbärg informerar om att Höörs Bad kommer att stängas den 1 juli 2017 för 
installation av den nya anläggningen och den 30 september ska badet vara öppet för 
allmänheten igen. Budgetmedel för installation och inköp av filteranläggningen är 7 
miljoner kronor. Installationen innebär att bl.a. arbetsmiljö, driftteknikertid, driftekonomi 
och inre besparingar kommer att förbättras. 

Jesper Sundbärg förklarar att utbytet av fileranläggningen också innebär att mindre vatten 
kommer att släppas ut dock är det ofrånkomligt att visst vatten släpps ut samt 
tillsätts då det återfinns lagkrav på badet för varje badgäst måste tillföra ca 30 liter vatten 
in i anläggningen. 

Ledamöterna konstaterar att installationen av den nya filteranläggningen är i enlighet med 
Kommunfullmäktiges mål. 

Beslutsunderlag 
1. Badvattenrening presentation.pptx 
_____ 
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Dnr KFN 2017/76 

§ 73 Ansökan om bidrag till allsångskvällar 
2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Bevilja medel om 55 000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet av 
allsångskvällar 2017, och 

2. Medlet utbetalas från verksamheten allmänkultur. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.  

Höörs Föreningsallians arrangerar tillsammans med Höörs Hedersmedborgare Åke 
Hjerpe fem allsångskvällar vid Berggrenska Gården under juli - augusti 2017. 

Traditionsenligt bjuder Åke Hjerpe på allsång för samtliga invånare i Höör. Evenemanget 
är välbesökt och lättillgängligt oavsett generation, kön och funktionsskillnader. Fri entré 
för besökare. 

Höörs Föreningsallians ansöker om ett bidrag på 55 000 kronor för att genomföra 
allsångskvällarna. 

 Hilda Knafve förklarar att bidraget inte kan beviljas som ett förlustbidrag då kostnaderna 
avser artistarvoden m.m. och arrangemanget har fri entré. 

Yrkanden 

Helena Ohlson (SD) och Tom Ström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Bidrag till allsångskvällar 2017.pdf 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §41).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/77 

§ 74 Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 
2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Bevilja medel om 20.000 kronor till Höörs Föreningsallians för anordnandet 
av Fritidsfestivalen 2017, och 

2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse 
överlämnats från föreningen, samt 

3. Medlet utbetalas från nämndens projektkonto. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Höörs Föreningsallians, HFA, planerar att arrangera en Fritidsfestival i Höör söndagen 
den 3 september 2017. 

Detta event har HFA arrangerat 2009, 2010, 2011 och 2012 och arrangemanget har 
återigen efterfrågats av föreningslivet. 

Temat för 2017 är ”Förening för alla” med ledorden jämställdhet, generation, integration, 
funktionsförmåga. 

Intentionen är att denna dag ge möjlighet till ”prova på” och skapa nya fritidsintressen för 
barn och ungdomar. Föreningarna får här tillfälle att engagera fler medlemmar och ledare 
för att utöka sin verksamhet. 

Höörs Föreningsallians ansöker om bidrag från Kultur- och fritidsnämnden om 50 000 
kronor för att genomföra arrangemanget. 

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. 

Innan förlustbidrag utbetalas från nämndes projektkonto krävs en fullständig ekonomisk 
redogörelse från föreningen. 

Beslutsordning 

Ordföranden lämnar ordet fritt. 

Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till föreliggande beslutsförslag. 
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Beslutsunderlag 
1. Ansökan om bidrag till Fritidsfestivalen 2017.pdf 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §42).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/41 

§ 75 Arkivansvarig och arkivombud 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Utse kultur- och fritidschef Freddy Friberg som arkivansvarig. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Kultur- och fritidsnämnden skall utse en arkivansvarig. Den arkivansvarige bör vara högt 
placerad vid myndigheten/förvaltningen och ha delegerings- och budgetansvar. 
Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som arkivombud. Arkivombud ska sköta 
den löpande och praktiska hanteringen av myndighetens arkiv. 

Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje kommunal myndighet (nämnd) ansvarig för 
vården av sitt arkiv. Arkivlagen 6 § förklarar vad som avses med arkivvård. Det innebär att 
nämnden ska: 

1. Organisera sitt arkiv 

2. upprätta en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning 

3. skydda arkivet mot fukt, brand, skadedjur m.m. och otillbörlig åtkomst 

4. avgränsa arkivet 

5. verkställa föreskriven gallring. 

För att kommunens nämnder ska kunna verkställa vården av sina arkiv framgår det i 
Höörs kommuns arkivreglemente (KSF 2016/417) att varje nämnd ska: 

”… fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som 
hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är 
ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.” (se Höörs kommuns arkivreglemente sid 
5). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse Arkivansvarig och arkivombud.doc 
2. Beslutsunderlag 1. Arbetsfördelning för arkivansvarig och arkivombud.docx 
3. Beslutsunderlag 2. Höörs kommuns arkivreglemente.pdf 
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §43).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/29 

§ 76 Walk of Fame 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Hemställa till Kommunstyrelsen att teckna avtal med föreningen, och 

2. Hemställa till Kommunstyrelsen att utse två representanter som tillsammans med 
Höörs Försköningsförening skall utgöra kommittén för Walk of Fame. 

  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet. 

Hilda Knafve anmälde ärendet som en extra punkt under fastställande av 
föredragningslistan. 

Kultur- och fritidssektorn hade ett diskussionsmöte med föreningen gällande avtalet den 
2017-03-15. Kommittén som skall utse kandidater skall bestå av tre representanter från 
Höörs Försköningsförening och två representanter från Höörs kommun. 

Nytt avtalsförslag är upprättat och samtliga parter har fått möjlighet att lämna synpunkter 
förklarar Hilda Knafve. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §57).doc 
2. Förslag till avtal walk of fame rev 2017-03-29.docx 
_____ 
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Dnr KFN 2015/156 

§ 77 Informationspunkt: Friidrottsarena på 
Jeppavallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar muntligen om friidrottsarenan, Jeppavallen.  

Officiell invigning kommer att hållas den 2017-06-04. Höörs IS har fått i uppdrag att bjuda 
in Höörsanknutna medaljörer från friidrotts-EM. 

Freddy Friberg klargör att det under invigningen kommer finnas möjlighet att delta i 
femkamp och prova på olika friidrottsgrenar. Vidare kommer det hållas korta tal av bl.a. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Jill Andersson (S). 

Freddy Friberg informerar om att sponsring för invigningen har sökts. 

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 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §54).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/48 

§ 78 Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om integrationsfrågor med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, redogör för aktuella integrationsfrågor i Höörs kommun. 

Freddy Friberg klargör att de ensamkommande flyktingbarnen bor på HVB-boendena 
Orupslund och Frostavallen. Freddy Friberg klargör att Migrationsverket just nu prövar de 
asylsökandes ålder och detta påverkar klimatet såväl skolan som fritidsverksamheten. 

Freddy Friberg klargör att Höörs kommun ska, enligt kvoten, ta emot 52 flyktingar som 
beviljats permanent uppehållstillstånd.  

Freddy Friberg informerar om att Frostavallen skall byggas om till genomgångsbostäder. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §58).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/43 

§ 79 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga nedanstående informationspunkter med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Föreningsmöte den 2017-03-21. Pensionär- och, ungdoms- och handikappföreningar är 
inbjudna. 

2.  Freddy Friberg informerar om ärendet Äskande om bidrag till klättervägg, KFN 
2017/75. 

3.  Freddy Friberg anmäler information om möte med Höörs Jazz. Freddy Friberg förklarar 
att föreningen har påtalat att lokalen Kulturhuset Anders inte är optimalt för jazzkonserter. 

4. Freddy Friberg anmäler behov av inplanerande av möte med Höörs kanotklubb och 
Frosta Multisport. Freddy Friberg förklarar att föreningarna har uttryckt önskemål om att 
möta Kultur- och fritidssektorn och båda föreningarna är inbjudna till Kultur- och 
fritidsnämndens presidium 2017-04-05. 

5. Freddy Friberg informerar om ärendet Äskande om ökad ersättning till 
Föreningsalliansen. Freddy Friberg informerar om att Höörs Föreningsallians inkommit 
med en ansökan om ökad ersättning. 

6. Freddy Friberg informerar om att möte med ungdomsföreningarna hölls den 2017-03-
21 kl. 18:30 på Älvkullen i stora salen. 

7. Freddy Friberg informerar om Musikskolan. Freddy Friberg förklarar att de 
nyinstallerade dörrarna på Musikskolan inte är förenliga med fastighetens karaktär. 

8.  Hilda Knafve informerar om invigning av naturreservatet Prästabonnaskogen i Tjörnarp 
2017-05-22. Vårvandringsdag den 2017-05-07 tillsammans med Hörby kommun och 
Region Skåne. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §59).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/45 

§ 80 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Meddelanden enligt punkterna nedan läggs med godkännande till handlingarna, 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 7, Ny plattform för E-tjänster och hantering av 
handlingar till kommunens nämnder - PRIOS-avtalet, KFN 2017/54. 

2. Anteckningar från träff med kontaktpolitikerna och KFN:s administration den 2017-01-
30, KFN 2017/38. 

3. Anteckningar från träff med pensionärsföreningarna den 2017-02-16, KFN 2017/62. 

4. Anteckningar från träff med kulturföreningarna den 2017-02-10, KFN 2017/65. 

5. Avtal beträffande tillsyn av Vaxsjön, Sätofta och Tjörnarps badplatser 2017, KFN 
2017/64. 

6. Samrådshandlingar för Blommeröd, KFN 2017/69. 

7. Samråd ang. detaljplan för Sätofta 18:54 m. fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan, KFN 
2017/71. 

8. SÖSAM-protokoll från den 19 januari, KFN 2017/50. 

9. Avtal gällande hämtning och lämning av latrin 2017, KFN 2017/83. 

10. Polisärende, stöld utegymmet och skadegörelse på släpfordon Jeppavallen, KFN 
2017/81. 

11. Missiv - bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun, KFN 2017/89. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §60).doc 
2. Protokoll 2017-01-19.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2017/42 

§ 81 Anmälan av delegeringsbeslut mars 2017 

Beslut 
Presidiet föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta 

Lägga information 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. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidschef, KFN 2017/12. Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare, KFN  
2017/13. Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Administratör Kultur- och fritidssektorn och 
Organisation samt hantering av nycklar, KFN 2017/14. Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef för fritidsenheten, KFN 2017/15. Inget 
anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Chef Höörs Bad och Sportcenter, KFN 2017/16. 
Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Bibliotekschef, KFN 2017/17. Inget anmält. 

Redovisning av delegeringsbeslut från Rektor för Musikskolan, KFN 2017/18. Inget 
anmält. 

Presididet har beslutat i ärende: 

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-03-14, § 44, Verksamhetsbidrag till 
kulturföreningar, KFN 2017/68. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-03-14, § 45, Projektbidrag Bosjöklosters 
vänner, KFN 2017/78. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §44).doc 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §45).doc 
3. Bidrag kulturföreningar 2017.pdf 
4. Ansökan.pdf 
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Dnr KFN 2017/6 

§ 82 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta 

Lägga postlistan avseende perioden 2017-02-01--2017-02-28 med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlistan avseende perioden 2017-02-01--2017-02-28 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Postlista 2017-02-01 -- 28.pdf 
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Dnr KFN 2016/157 

§ 83 Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i bussturen den 2017-05-10 skall 
utgå, och 

2. Uppdrar till sektorschefen att utreda om arvode utgår för ovanstående busstur, samt 

3. I övrigt lägga rapporterna från kontaktpolitikerna med godkännande till handlingarna. 

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

Lena Frykman (M) rapporterar om Skånes Hembygdsförbud har anordnat kretsmöte som 
innehöll b.la. föreläsning och om ängens historia. Lena Frykman (M) informerar om att 
den 2017-05-10 anordnar Höörs kommun tillsammans med Skånes Hembygdsförbund ett 
resande seminarium för politiker, tjänstemän och föreningar med tema natur och kultur.   

Ledamöterna diskuterar om arvode utgår för deltagande i bussturen. 

Katarina Dyrssen (M) informerar att hon deltagit i en intervju till förmån för ett 
gymnasiearbete gällande demokrati. 

Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut och att nämnden under 
dagens diskussioner har enats om tilläggsbeslut. Tilläggsbeslutet innebär att nämnden 
beslutar om att förlust för arbetsförtjänst skall utgår när förtroendevald från Kultur- och 
fritidsnämnden skall utgå vid deltagande i bussturen 2017-05-10 samt att uppdra till 
sektorschefen att klargöra om arvode utgår för deltagande i samma busstur. 

Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden kan besluta i enlighet med beslutförslaget 
inklusive tilläggsbeslutet och ordföranden konstaterar bifall för beslutet.   
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Dnr KFN 2015/68 

§ 84 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, det aktuella personalläget. 

Freddy Friberg klargör att det håller på att upprättas en risk- och konsekvensanalys 
avseende situationen på Älvkullen. 

  

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §64).doc 
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Dnr KFN 2017/63 

§ 85 Övriga frågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Tidigarelägga sammanträdet den 2017-04-18 och ny starttid blir kl. 11:00, och  

2. I övrigt läggs informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Freddy Friberg informerar om att han skall gå i pension den 2017-10-30. 
Rekryteringsföretag är tillsatt. 

2. Freddy Friberg informerar om att sammanträdet den 2017-04-18 behöver 
tidigareläggas. Presidiets ledamöter är kallade till en SkL-konferens samma datum som 
startar kl.15:00 och därav bör nämndens bör tidigareläggas till kl. 11:00. 

  

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-03-14 (2017-03-14 KFN presi §65).doc 
_____ 

 


