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§ 86 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro
noteras.
Linda Lindhé (V) och Jan Malmström (M) är inte närvarande. Linda Andersson (S) och
Katarina Dyrssen (M) tjänstgör i deras ställe.
Daniel Mc Cabe (C) deltar i sammanträdet fram till § 99.
Under sammanträdet förändras vem som är tjänstgörande. Vid behandling av § 98
anmäler Tom Ström (M) jäv och Lena Frykman (M) tjänstgör i hans ställe. Vid behandling
av § 99 anmäler Jill Andersson (S) jäv och Annagreta Reinholdz (S) tjänstgör i hennes
ställe. Tom Ström (M) övertar ordförandeskapet under handläggningen av § 9 9.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Godkännande av föredragningslistan
samt extra ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Dagens föredragningslista godkännes, och
2. Tillkomna ärende behandlas under egen punkt eller punkten Övrigt.

Ärendebeskrivning
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Höör24, till vilken
presidiets ledamöter har åtkomst.
Extra ärenden:
1. Helena Ohlson (SD) initierar ärendet: upprättande av förteckning över det material som
Kultur- och fritidsnämnden äger för att underlätta utlåning. Ärendet behandlas under §
115.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Val av justerare samt bestämmande av
tidpunkt för justering av protokoll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Martin Olsson (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, och
2. Ordförande meddelar att justering sker på kommunkansli tisdagen den 2017-05-30, kl.
08:30.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/21

§ 89 Anmälan av Kultur- och fritidsnämndes
protokoll från sammanträdet 2017-03-29
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga protokollet från Kultur- och fritidsnämndes sammanträde den 2017-03-29 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2017-03-29 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-03-29.
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §67).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/22

§ 90 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium den 2017-0405
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-04-05
läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde 2017-04-05 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-04-05.
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §90).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/24

§ 91 Anmälan av protokoll från Kultur- och
fritidsnämndens presidium den 2017-0509
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens presidiums sammanträde den 2017-05-09
läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från presidiets sammanträde 2017-05-09 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-09.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/144

§ 92 Information om den nya politikerportalen
Meetings +
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om nya politikerportalen, Meetings +, med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare, Daniella Swenson, informerar om att utbildning i Meetings +.
Daniella Swenson klargör att väljer nämnden att ställa in juni-sammanträdet kommer
Kansliet vara nödgade att kalla till ett speciellt utbildningstillfälle för Kultur- och
fritidsnämnde i juni 2017.
Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan besluta om §§ 92-93 som en samlad
punkt med anledning av att ärendena är avhängiga. Nämndes ledamöter ställer sig
positiva till förslaget.
Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna med anledning av införandet av Meetings+
kan besluta att hålla ett sammanträde 2017-06-20. Nämndes ledamöter ställer sig positiva
till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Meeting+ info till förtroendevalda.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/164

§ 93 Kalendarium och sammanträdestider för
verksamhetsår 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Nämnden ska hålla ett sammanträde den 2017-06-20, och
2. Presidiet ska efter avslutat sammanträde den 2017-05-31 meddela om nämndes
sammanträde ska starta klockan 12:00 eller 13:00, samt
3. Uppdra till nämndsekreteraren att undersöka om de personliga anteckningarna i
Höör24 exporteras till Meetings+.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, informerar om sammanträdestiderna för verksamhetsåret
2017.
Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till om nämnden ska sammanträda den 2017 -0620.
Beslutsmotivering
Presidiet skall bedöma starttiden utifrån ärendemängden.

Beslutsunderlag
1. Kalendarium 2017
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/36

§ 94 Prognos budgetuppföljning t.o.m. april
2017 och driftsbudgetläget år 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdrar till sektorschefen att återkoppla till nämndens ledamöter skriftligen
gällande hur kostnaderna och intäkterna bokförts, och
2. I övrigt lägga informationen om resultatredovisning för april 2017 samt driftsbudgetläget
år 2018 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, följer upp Kultur- och fritidsnämndens ekonomi för
innevarande budgetperiod.
Freddy Friberg går igenom månadsuppföljningen för april 2017. Freddy Friberg påtalar de
poster som prognositerar underskott eller avviker från prognosen. Freddy Friberg f örklarar
att Höörs kommun befinner sig ett ansträngt ekonomiskt läge och prognosisterar ett
underskott om 22 miljoner kronor för 2017. Freddy Friberg klargör att för att korrigera
underskottet måste besparingsåtgärder vidtas för hela kommunen.
Ordföranden, Jill Andersson (S), informerar Kultur- och fritidsnämnden om
budgetprocessen och vilka besparingsåtgärder som föreslagits.
Freddy Friberg visar ledamöterna utdrag ur ekonomisystemet Agresso. Freddy Friberg
konstaterar att intäkterna i bifogat beslutsunderlag avviker mer än i Agresso och klargör
att han får återkomma med besked om hur intäkter och utgifter bokfört.
Freddy Friberg går igenom investeringsredovisningen för april 2017.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar det rådande budgetläget och konstaterar att budgetläget är
ansträngt.
Lena Frykman (M) påpekar vikten av kommunens attraktionskraft framöver. Lena
Frykman (M) påtalar att attraktionskraften är natur- och kultur och detta bör Höörs
kommun värna om för att bibehålla sina kommunmedborgare och stärka inflyttningen till
kommunen.

Beslutsunderlag
1. Budgetberedning 2017-03-28 minnesanteckningar med ledningsgruppens
justeringar.docx
2. Sammanställning resultat.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §91).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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4. Månadsuppföljning KFN april.docx
5. KFN investeringsredovisning 1704.pdf
6. KFN investeringsredovisning 1704.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/198

§ 95 Ekonomiska konsekvenser av Kultur- och
fritidsnämndens beslut gällande Actic
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Vidhålla tidigare beslut, fattat den 2017-03-29, § 71, och
2. Ärendet expedieras till Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet med stöd av chef för Höörs Bad
och Sportcenter, Johan Enbom.
Freddy Friberg har tillsammans med Johan Enbom upprättat en tjänsteskrivelse som
belyser den ekonomiska konsekvenserna av Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-0329, § 71.
Avtalet med Actic är uppsagt och avtalsförhandlingar pågick mellan parterna fram tills
nämndens beslut 2017-03-29. mellan parterna. Actic hade fått i uppdrag av
sektorsledningen att återkoppla med ett färdigt avtalsförslag till maj 2017. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade 2017-03-29, § 71, att inte träffa nytt avtal med Actic och uppdra
till tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn att utarbeta nytt förslag till
användningsområdet för lokalen.
Johan Enbom förklarar att det inte är Kultur- och fritidsnämnden som är avtalspart i
hyresavtalet med Actic. Johan Enbom informerar om att gällande hyresavtal med
Actic stipulerar att kommunen erhåller 30% av gymmets intäkter. Johan Enbom förklarar
att intäkterna genererar mellan 400.000-600.000 kronor/årligen för Höörs kommun.
Freddy Friberg klargör att när Kultur- och fritidsnämnden tog ställning till om fortsatta
avtalsförhandlingar skulle vidtas med Actic fanns det inte något
ekonomiskt beslutsunderlag för ärendet. Freddy Friberg föreslår att Kommunstyrelsen
ingår ett nytt avtal med Actic med en maximal avtalstid om 2 år. Freddy Friberg föreslår
detta med hänsyn till det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar badet och Actic.
Ledamöterna diskuterar den ekonomiska uträkningen i upprättad tjänsteskrivelse. Freddy
Friberg klargör att den ekonomiska uträkningen är baserad på att Kultur- och
fritidssektorn bedömer att Actics intäkter har nått en lägstanivå. Ledamöterna diskuterar
om det är samma storlek på intäkt ifall man har en annan h yresgäst.
Johan Enbom klargör att Actic skulle lämnat ett nytt förslag på verksamhetsupplägg i maj
månad 2017 men med anledning av Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-29 har
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Actic valt att avvakta.
Ledamöterna klargör intentionen med beslutet som fattades 2017-03-29. Kultur- och
fritidsnämndens framtida avsikt är att Höörs kommun inte ska bedriva
gymverksamhet utan att etablera ett helhetsgrepp.

Yrkanden
Helena Ohlson (SD) yrkar att ärendet ska översändas till Kommunstyrelsen för slutgiltigt
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att Helena Ohlson (SD) har lämnat ett yrkande.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall till Helena Ohlsons (SD) yrkande.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-29 (2017-03-29 KFN §71).doc
2. ACTIC ELLER INTE.pptx
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §92).doc
4. Motivering ändring beslut; KFN 2017-03-29 §71.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/56

§ 96 Informationspunkt gällande Musikskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Framställer till Höörs Fastighets AB att dörrarna ska ersättas meddörrar som är förenliga
med byggandes ursprungliga karaktär.

Ärendebeskrivning
Fastighetsstrateg, Lars Frostemark, och rektor för Musikskolan, Annika Eriksson,
informerar om entrédörrarna på Musikskolan.
Kultur- och fritidsnämndens presidium beslutade 2017-05-09, § 116, att Lars Frostemark,
Annika Eriksson och representant från HFAB skulle inbjudas till nämndes sammanträde
2017-05-23.
Musikskolan har renoverats och i samband med renoveringen har entrédörrar installerats
som inte är förenliga med byggnadens karaktär.
Lars Frostemark informerar om projektet med renoveringen av Musikskolan. Lars
Frostemark klargör att projektet har kostat mer än beräknat vad kommunen ursprungligen
budgeterat men har hållit sig inom den förstärkta budgetram som tilldelats. Projektet har
utmynnat i att lokalerna numera är ändamålsenliga för undervisning. Lars Frostemark
konstaterar att renoveringen nästan är slutförd men att de dörrar som installerats inte är
till belåtenhet med hänsyn till färg- och materialval. Lars Frostemark klargör att inom kort
kommer det att hållas ett nytt möte gällande dörrarna.
Sektorschef, Freddy Friberg, klargör att Höörs fastighets AB, HFAB, var inbjudna till
dagens sammanträde men hade förhinder och kommer att närvara vid nämndens
sammanträde den 2017-06-20. Freddy Friberg visar bilder på dörrarna som installerats.
Annika Eriksson betonar att hon är tveksam till kvaliteten på de dörrar som
installerats. Dörrarna som har installerats är pulver-lackerade och redan efter kort tids
användning finns synliga sprickor. Annika Eriksson informerar om att 13 stycken dörrar
installerats.

Överläggning
Lena Frykman (M) poängeterar vikten av att Kultur- miljöprogrammet efterlevs. Vid
renoveringar är det av vikt att bevara fastighetens karaktär.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §116).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/123

§ 97 Kulturstipendium - ungdom 2017 SEKRETESS
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
The Generations Army tilldelas Kulturstipendiet år 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Kultur- och fritidssektorn har mottagit två nomineringar till Kulturstipendiet avseende
ungdom 2017. Sista dag att nominera kommunmedborgare till uppbärandet av
Kulturstipendiet för ungdomar inföll den 2017-04-15.
Kriterium för att uppbära stipendiet är mottagaren skall: göra värdefulla insatser på det
kulturella området, stipendiemottagaren ska vara bosatt i, eller ha anknytning till, Höörs
kommun och ska inte ha fyllt 21 år.
Stipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran och stipendiesumman är 3.000 kronor.

Beslutsunderlag
1. Nominering till Kulturstipendium.pdf
2. Nominering till Kulturstipendium.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §95).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/101

§ 98 Kulturstipendium 2017 - SEKRETESS
Tom Ström (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Södra Ringsjöortens bygdeförening tilldelas Kulturstipendium år 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet.
Vid ansökningstidens utgång den 15 april har en nominering inkommit. Hilda Knafve
anser inte att den nominerade kandidaten uppfyller rekvisiten för att tilldelas
Kulturstipendiet då kandidaten inte är bosatt i Höör och har en mycket liten anknytning till
Höörs kommun. Presidiet beslutade 2017-05-09, § 96, att uppdra till Kultur- och
fritidsstrategen att upprätta en tjänsteskrivelse ang. en föreslagen förening som kan
tänkas tilldelas Kulturstipendiet för 2017. Se tjänsteskrivelsen i bifogat beslutsunderlag.
Stipendiet är avsett för enskild person, personer, organisationer eller förening som är
verksamhet och gör värdefulla insatser inom kulturen, naturvården eller hembygdsvården.
Verksamheten ska avse Höörsbygden. Stipendiemottagare ska vara bosatta i eller ha
anknytning till Höörs kommun.
Stipendiesumman är på 5 000 kronor.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar tjänstemannaförslaget och hur länge föreningen verkat i Höörs
kommun.

Beslutsunderlag
1. Nominering.pdf
2. Komplettering ansökan från XXXX.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §96).doc
4. Tjänsteskrivelse ang. Kulturstipendium.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-23
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Dnr KFN 2017/56

§ 99 Bästa Idrottsmannagärning och Sport
60:s vpr 2017 - SEKRETESS
Jill Andersson (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Maj-Christin Ehnberg-Fogelberg tilldelas pris för Bästa Idrottsmannagärning år 2017,
och
2. Benjamin Törnqvist tilldelas Sport 60:s vpr år 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.
Bästa Idrottsmannagärning:
Priset delas ut till enskild idrottsutövare bosatt i kommunen eller lagkombination verksam i
Höörs kommun som under året utfört en prestation inom sin gren vilken gör Höörs namn
känt och som är ett föredöme för den uppväxande ungdomen i samhället.
Pristagaren/lagkombinationen erhåller en prissumma om 5 000 kronor.
Vid ansökningstidens utgång den 15 april har fem nomineringar inkommit.
Sport 60:s vpr:
Priset ska utdelas till ungdom som ännu inte fyllt 20 år och är bosatt i Höörs kommun.
Priset ska vara ständigt vandrande och prissumman är 3 000 kronor.
Vid ansökningstidens utgång den 15 april den har tre nomineringar inkommit.
Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från presidiet.
Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till presidiets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nominering.pdf
Nominering Bästa Idrottsmannagärning.pdf
Ansökan om Sport 60 vpr.pdf
Nominering.pdf
Ansökan om Utmärkelse för bästa Idrottsmannagärning.pdf
Mail från Freddy Friberg.pdf
Sammanställning nomineringar Sport 60 och Bästa idrottsmannagärning 2017.docx

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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8. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §97).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KFN 2017/129

§ 100

Byggnadsvårdspris 2017 - SEKRETESS

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Byggnadsvårdspridet år 2017 tilldelas Kroisos AB för renoveringen av fastigheten
Flugan 1, och
2. Ärendet expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet. Hilda Knafve klargör att Ku lturoch fritidsnämndens presidium och Miljö- och byggnadsnämndens presidium har
sammanträtt och bifallit föreliggande beslutsförslag.
Byggnadsvårdspriset delas ut till en fastighetsägare som under de senaste tre åren
underhållit eller restaurerat en byggnad eller byggnadsmiljö på ett varsamt sätt.
Priset består av en gjuten plakett och ett diplom.

Överläggning
Tom Ström (M) informerar om byggtekniken som använts vid restaureringen av aktuell
fastighet.

Beslutsunderlag
1. Nominering.pdf
2. Nominering.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §98).doc
4. Mötesanteckningar byggnadsvårdspris 2017-05-16.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KFN 2017/122

§ 101 Höörs Musik- och Teatersällskap samarbete med Malmö Opera
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja Höörs Musik- och Teatersällskap i samarbete med Malmö Opera ett
förlustbidrag motsvarande anordnandet av en föreställning, och
2. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet på nytt när föreställning en har ägt rum.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, föredrar ärendet med stöd av Kultur - och
fritidschef Freddy Friberg.
Hilda Knafve förklarar att Malmö Opera har ett regionalt uppdrag som ska rikta sig till alla
kommuner. Riktningen sker genom uppsökandeverksamhet och Malmö Opera anordnar
en turné. Hilda Knafve informerar om att Malmö Opera är ansluta till Riksteatern vilket
innebär att ett bidrag om 25 % uppbärs. För att Malmö Opera ska anordna en
föreställning i Höörs kommun de om ett förlustbidrag.
Hilda Knafve informerar om att Höörs Musik- och Teatersällskap ansöker om en
förlustgaranti för att kunna upprätta ett samarbetsavtal med Malmö Opera. Hilda Knafve
betonar att verksamheten bedöms vara självfinansierande. Musiksällskapet betalar, efter
subventioner från Riksteatern, 16.500 kronor, för en föreställning. Föreningen räknar med
att köpa in 1-2 föreställningar årligen.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar ärendet; Höörs Musik- och Teatersällskap - samarbete med
Malmö Opera.
Hilda Knafve upplyser Kultur- och fritidsnämnden om att sannolikheten att förlustbidraget
skulle aktualiseras är relativt liten eftersom föreställningarna bedöms vara
självfinansierade.

Beslutsunderlag
1. Höörs Musik- och Teatersällskap - samarbete med Malmö Opera.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §99).doc
_____
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2017/106

§ 102

Äskande från Höörs Brottarklubb

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Beviljar Höörs Brottarklubbs äskande delvis och ett bidrag om 25.000 kronor plus
moms avsätts för inköp, och
2. Kultur- och fritidssektorn handhar inköpet, samt
3. Medlet tas från Kultur- och fritidsnämndens konto ”Övrigt föreningsstöd”.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Höörs Brottarklubb, Höörs BK, har inkommit med ett äskande om att erhålla ekonomiskt
medel för inköp av nya produkter med anledning av att föreningen växer.
Beslutsmotivering
Bidraget avser ekonomiskt medel för inköp av mattbitar och två stycken kastdockor.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar innebörden av att att Kultur- och fritidssektorn handhar inköpet.
Freddy Friberg klargör att det är för att möjliggöra att andra föreningar k an låna materialet
men i dagläget finns ingen upprättad inventarieförteckning över det material som ägs av
Kultur- och fritidssektorn. Freddy Friberg påpekar att andra verksamheter såsom
exempelvis skolan är medvetna om vilket material som ägs av Kultur - och fritidssektorn.

Beslutsunderlag
1. Äskande från Höörs Brottarklubb.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §71).doc
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §99).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2017/113

§ 103 Remiss: Granskning av intern kontroll i
Höörs kommun 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Nämnden noterar kritiken i granskningsrapporten, och
2. Överlämnar till Kommunstyrelsen att utarbeta en arbetsordning för den interna
kontrollen.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet.
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den
verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Kommunrevisionen i Höörs
kommun granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra
verksamheten enligt Kommunfullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utmynnat i en granskningsrapport. Kultur- och fritidsnämnden har fått
kritik från revisionen gällande den interna kontrollplanen. Bland annat riktas det kritik för
att Kultur- och fritidsnämnden inte bedriver någon skriftlig uppföljning per kontrollområde
eller för den interna kontollen som helhet.

Överläggning
Ordföranden, Jill Andersson (S), klargör för nämndens ledamöter att det inte bara är
Kultur- och fritidsnämnden som har fått kritik för hur den interna kontrollen bedrivs.
Samtliga nämnder förutom Socialnämnden har fått påpekande från revisionen.
Freddy Friberg påpekar att det underlag som finns till nämndernas förfogande för
utarbetande av intern kontrollplan är föråldrad och i behov av uppdatering. Därav föreslår
Freddy Friberg att Kommunstyrelsen skall utarbeta nya riktlinjer för hur den interna
kontrollen ska bedrivas.

Beslutsunderlag
1. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
2. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §104).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/75

§ 104 Informationspunkt: Ansökan om stöd
till parkourpark och klättervägg inomhus
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga informationen om Ansökan om stöd till parkourpark och klättervägg inomhus med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, bjöd in föreningarna, Höörs klätterklubb och TiP
Generation, till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05.
Föreningarna, Höörs Klätterklubb, och TiP Generation, har inkommit med separata
skrivelser om att etablera bland annat en inomhusklättervägg i Höör. Höörs Klätterklubb
önskar ekonomiskt medel för att etablera en inomhusklättervägg i Höörs kommun och TiP
Generation önskar att skapa en plattform för barn- och ungdomar genom olika
rörelseformer och däribland inbegripet klättring. Föreningarna har övervägt att de skulle
kunna inhysa sina aktiviteter i en gemensam lokal.
Presidiet beslutade 2017-04-05, § 80, att uppdra till tjänstemännen på Kultur- och
fritidssektorn att utreda finansieringsalternativ för hyresbidrag för TiP och Klätterklubben,
uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att anordna ett möte med ägaren av
Navet samt uppdra till föreningarna att fortsätta diskussionen med övriga föreningar och
undersöka bygglov/brandskydd i Höör. Ärendet ska behandlas på nämndens
sammanträde i maj.
Freddy Friberg förklarar att TiP Generation har tillgång till utomhusanläggning och även
inomhuslokaler för viss träning. Freddy Friberg påtalar att Klätterklubben skulle kunna
erbjudas vägg i någon befintlig lokal som en temporär lösning.
Freddy Friberg klargör att båda föreningarna är relativt nystartade men har ett gott
medlemsantal, även bland ungdomar.

Överläggning
Tom Ström (M) informerar om föreningarnas föredragning för på Kultur- och
fritidsnämndens presidium. Tom Ström (M) påtalar att föreningarna har etablerat sig
väl på kort tid och poängterar att såväl klättring som parkour är en positiv sysselsättning
för framförallt de yngre kommunmedborgarna.
Ledamöterna ställer sig positiva till ärendet.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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1. Skrivelse från Tip Generation.pdf
2. Inomhusklättervägg i Höör.doc
3. Ansökan om stöd för att kunna bygga klättervägg i Höör inkl anpassningskostnader av
lokal 2017-04-05.pdf
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §80).doc
5. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §108).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/156

§ 105 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.
Freddy Friberg informerar om den kommande invigningen av friidrottsarenan.
Invigningen startar kl. 14:00 och avslutas kl. 16:00. Följande aktiviteter kommer utspela
sig under invigningen: Musikskolan ska spela, femkamp anordnas för barn, hinderbana
och hoppborg. Freddy Friberg visar invigningsprogrammet för ledamöterna.
Freddy Friberg informerar om att det kommer att hållas ett styrgruppsmöte den 2017 -0524 kl 15:30.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar invigningen och uttrycker önskemål om att celebriteter ska
inbjudas till invigningen.

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 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §81).doc
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §109).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/48

§ 106

Integrationsfrågor

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

Ärendebeskrivning
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet muntligen.
Freddy Friberg förklarar att skolan märker av att det är många ensamkommande
flyktingbarn som har skrivits upp i ålder av Migrationsverket och detta skapar oro. Kultur och fritidssektorn märker av detta genom minskade antal besökande på fritidsgårdarna.
Freddy Friberg klargör att enligt gällande avtal med Migrationsverket ska Höörs kommun
ta emot 50 stycken flyktingar som meddelats uppehållstillstånd. I nuläget har
kommunen tagit emot ca 30 stycken som beviljats uppehållstillstånd.
Freddy Friberg förklarar att Kultur- och fritidssektorn som ett led till ökad integration har
utökat antalet sommaraktiviteter och poängterar att alla aktiviteter är gratis.
Freddy Friberg klargör att det har varit viss oro bland ungdomsgrupperna. Kultur- och
fritidssektorns personal arbetar preventivt med bland annat familjerådslag. kultur- och
fritidssektorn har även utökat bevakningen för att förhindra eventuell skadegörelse.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar skadegörelsen och att ungdomsgrupperna håller till i icke
ändamålsenliga lokaler. Freddy Friberg påtalar föräldraansvaret och att Kultur - och
fritidssektorn har förhoppningar om att att nattvandrarnas inverkan minska skadegörelsen.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §83).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §111).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015/68

§ 107 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 det aktuella personalläget inom Kultur- och
fritidssektorn.
Freddy Friberg informerar om att Företagshälsovården, personalkontoret och en
arbetsmiljökonsult arbetar med personal och arbetsförhållanden. Johan Enbom är
tillförordnad chef för fritidsenheten samtidigt med sitt ordinarie chefsuppdrag för Höörs
Bad och Sportcentrum.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar den inhyra konsulthjälpen.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §87).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §115).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017/42

§ 108 Anmälan av delegeringsbeslut april
2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
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.
Redovisning av delegeringsbeslut från Kultur- och fritidsstrateg/Arbetsledare,
KFN 2017/13.
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.
Kultur- och fritidsnämndens presidium har fattat beslut i följande ärende:
Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-04-05, § 72, Avtal angående Bosjökloster
Mölla, KFN 2017/46.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-04-05, § 76, Ansökan om projektbidrag
Möllerikeföreningen, KFN 2017/119.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-04-05, § 79, Ansökan om verksamhetsbidrag
- Höörs amatörteatersällskap, KFN 2017/68.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-05-09, §93, Fördelning av anläggningsstöd
och hyresbidrag - ungdomsorganisationer 2017, KFN 2017/116.
Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-05-09, § 94, Nystartade föreningen Bevara
kvarnen: Ansökan om startbidrag, KFN 2017/49.
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Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2017-05-09, § 102, Tillgänglighetsanpassning av
Hallaskog, Hallaröd, KFN 2016/126.
Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från Kultur - och
fritidsnämndens presidium.
Ordförande ställer proposition och finner bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegationsbeslut Hilda Knafve mars 2017.docx
2. Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg mars 2017.docx
3. LOK-stöd hösten 2016.pdf
4. Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg april 2017.docx
5. Utbetalningslista - Maglasäte IF.pdf
6. Utbetalningslista, skötselbidrag.pdf
7. Utbetalningslista TBoIF.pdf
8. Redovisning av delegationsbeslut Hilda Knafve april 2017.docx
9. Utbetalningslista.pdf
10. Utbetalningslista nr 83.pdf
11. Utbetalningslista Ringsjö OK.pdf
12. Utbetalningslista.pdf
13. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN
14. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN
15. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN
16. Utbetalningslista nr 86.pdf
17. Utbetalningslista nr 85.pdf
18. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN
19. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN
20. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN
_____
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Dnr KFN 2017/44

§ 109

Anmälningar

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

Ärendebeskrivning
Anmälningar som gjordes till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05:
Hilda Knafve informerade om att Mittdagen som förslagsvis skall äga rum 2017-0930. Skånska akademin har meddelat vem som skall få priset men det är inte officiellt
ännu.
Anmälningar till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09:
Äskande till Kommunstyrelsen för anordnande av Skånes mittdagen, KFN 2017/130.
Ansökan till Region Skåne om medel för samverkansprojekt gällande offentlig konst, KFN
2017/125.
Besked om skapande skola, KFN 2017/136.
Besök på Tegelhuset i Malmö 29 maj. Ett 20-tal deltagare från Höör skall besöka
ungdomsgården i Rosengård för att se på verksamheten och integration med
arbetsmarknad.
Tillkommet efter kallelsens utskick:
Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ringsjöortens ryttarförening, KFN 2017/142.
Beslutsattestanter för verksamhetsåret 2017 inom kultur- och fritidssektorn, KFN
2016/174.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från Kultur - och
fritidsnämndens presidium.
Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden har några frågor på ärendet anmälningar.
Nämndens ledamöter nekar.
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan bifalla föreliggande beslutsförslag och
konstaterar att nämnden lagt anmälningarna med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §82).doc
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §110).doc
Äskande till Kommunstyrelsen för anordnande av Skånes mittdagen.docx
Ansökan Kultur Skåne nätverk offentlig konst MR 17-04-21.docx
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5. Beslut GD 2017.70.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KFN 2017/45

§ 110

Meddelanden

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

Ärendebeskrivning
Meddelanden som anmäldes till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05:
1. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 23, Handlingsplan - Barn och unga. KFN
2016/114
2. Natur- och kulturarv i Höörs kommun - upptäck pärlorna! Bussresa i Höörs kommun.
KFN 2017/80
3. Polisärende, skadegörelse Tjörnarps idrottsplats. KFN 2017/81
4. Inlämnad ansökan om vägvisning till Vaxsjöns badplats. KFN 2017/86
5. Beslut i socialnämnden 2017-02-23, § 32, Fältarbete bland barn och unga samt
inrättande av fältarbetartjänst. KFN 2017/88
6. Missiv - Granskning av bostads- och lokalbyggande i Höörs kommun. KFN 2017/89
7. Underhållsrapport, brandskydd Skolmuséet. KFN 2017/91
8. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 26, Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. KFN 2017/94
9. Inbjudan från KEFU till seminarium ang samverkan inom kommuner för integration av
nyanlända. KFN 2017/95
10. ”Dessa kommuner är fjäderfria i påsk” - skrivelse från Djurens Rätt. KFN 2017/96
11. Mötesanteckningar, BuN - SN - KFN Au, 2017-02-14. KFN 2017/97
12. Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-28, § 27, Allmänna lokala ordningsstadgan. KFN
2017/98
13. Mötesanteckningar - Öppet diskussionsmöte angående Höörs skolmuseum 2017-0317. KFN 2017/100
14. Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-13, § 66, Information om Trygghetsmätningen
2016. KFN 2017/102
15. Inlämnad ansökan om bygglov, Långstorp 1:84, anslagstavla. KFN 2017/104
16. Protokoll från skyddsrond, 2017-03-23, central administration Kultur- och fritid. KFN
2017/105
17. Mötesanteckning - Föreningsträff med ungdoms-, pensionärs- och
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handikappföreningar ang revidering av bidragsbestämmelser och taxor. KFN 2017/107
18. Missiv - Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016. KFN 2017/113
19. Resultat av enkäten ”offentlig konst och 1% regeln i Skåne. KFN 2017/114
20. Inbjudan från Naturvårdsverket, Lokala naturvårdens dag 27 augusti 2017. KFN
2017/117
21. Beslut från Länsstyrelsen ang LONA-projektet ”Tillgänglighet runt Västra Ringsjön”.
KFN 2017/120
Meddelanden som anmäls till Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09:
22. Undertecknat avtal - Studieförbundet NBV. KFN 2016/201
23. Undertecknat avtal - Medborgarskolan. KFN 2016/201
24. Mötesanteckningar, anläggningsmöte, Idrottshallen. KFN 20178127
25. Beslut i kommunfullmäktige 2017-03-29 § 40, Budget (2017) VEP (2018-2019). KFN
2016/60
26. Samverkan BuN, KFN och SN, anteckningar 2017-03-21. KFN 2017/97
27. Årsredovisning HKF Recreation AB. KFN 2017/131
28. Polisärende anmälan och underrättelse om beslut, skadegörelse Höörs Bad och
sportcentrum. KFN 2017/81
29. Polisärende, anmälan om skadegörelse, Jeppavallen. KFN 2017/81
30. Inbjudan - Invigning av naturreservatet Prästabonnaskogen, Tjörnarp, måndagen den
22 maj kl 18.00. KFN 2017/133
31. Klagomål på soptömning. KFN 2017/135
32. Information om föreningen Höörs Jazz
33. Polisärende, anmälan om skadegörelse Jeppavallen, 16 april samt underrättelse om
beslut. KFN 2017/81
34. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 136, Vad som ingår i en
nämndsordförandens fasta arvode.
35. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 159, Plan för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning i Höörs kommun 2016 -- 2018.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från Kultur - och
fritidsnämndens presidium.
Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden har några frågor på ärendet anmälningar.
Nämndens ledamöter nekar.
Ordförande frågar nämnden om ledamöterna kan bifalla föreliggande beslutsförslag och
konstaterar att nämnden lagt meddelandena med godkännande till handlingarna.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §84).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §112).doc
_____
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Dnr KFN 2017/6

§ 111 Postlista Kultur- och fritidsnämnden
mars 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan avseende perioden 2017-03-01--2017-03-31 anmäls.
Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan besluta om §§ 111-112 som en samlad
punkt. Nämnden ställer sig positiva till förslaget.
Ordföranden ställer proposition och konstaterar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-03-01 -- 31.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §86).doc
_____
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Dnr KFN 2017/6

§ 112 Postlista Kultur- och fritidsnämnden
april 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga postlistan avseende perioden 2017-04-01--2017-04-30 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan gällande tidsperioden 2017-04-01--2017-04-30 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Postlista 2017-04-01 -- 30.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §114).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/157

§ 113

Rapport från kontaktpolitiker

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utsedda kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna en rapport för utfört
kontaktpolitikeruppdrag under innevarande period.
Lena Frykman (M) informerar om:
Resande seminarium 2017-05-10. Seminariet var intressant och lyckat.
Den 2017-05-13 hade föreningen Kulturhuset Anders ett extra medlemsmöte med
anledning av revidering av föreningens stadgar.
Den 2017-05-31 höll Frosta Härads Hembygdsförening årsmöte och beslutande bland
annat att tilldela Bengt Nihlgård Kulturpriset för 2017.
Den 2017-05-20 hade föreningen Höörs mölla ett årsmöte. Den 2017-05-20 hölls det en
utställning gällande sykonst i villa Ekeliden. Den 21 maj 2017 var det invigning av
naturreservatet prästabonnaskogen i Tjörnarp.
_____
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Dnr KFN 2017/94

§ 114

Arvode för förtroendevalda

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Godkänna anmälda förrättningar och låta arvode utgå för deltagandet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, om Arvodesreglemente 2017-2018 KSF
2016/184.
Nämndens ledamöter ges möjlighet att anmäla vilka möten eller likande som ledamöterna
avser att delta i fram till augusti 2017 för nämndens godkännande. Anmälningarna
skickas in till nämndsekreteraren.
”Ersättningsberättigade förrättningar
§ 2.
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som har
medgivits närvarorätt har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och
övriga nämnder, nämndutskottmöte, presidiemöte, styrelsemöte för kommunalt aktiebolag
samt revisorernas sammanträden
b) sammanträde med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnd utsedda
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper samt fullgörande av
granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts
d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan efter beslut av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller nämnd
e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och kontaktpersonsuppdrag som rör
kommunal angelägenhet och har beslutats av nämnd, kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige. I brådskande fall kan beslut fattas av arbetsutskott/presidium och i
sista hand till ordföranden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Deltagare ska
återrapportera till nämnden genom minnesanteckningar.
Förtroendevald med fast arvode har inte rätt till timersättning för justering.”

Följande förrättningar är anmälda:
Jill Andersson (S) har anmält följande kommande förrättningar: 2017-05-10 Bussresa Upptäck pärlorna, 2017-05-29 Besök Tegelhuset Rosengård, 2017-06-13 Budgetmöte,
2017-05-23 Budgetmöte, 2017-05-18 Möte med Miljö- och byggnadsnämndens presidium.
Justerande
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Daniel Mac Cabe (C) kommer att delta på 2017-05-24 Styrgruppsmöte med
friidrottsmöte.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc
2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx
_____
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Dnr KFN 2017/63

§ 115

Övriga frågor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Uppdrar till tjänsteman på Kultur- och fritidssektorn att upprätta en inventarieförteckning
över material som Kultur- och fritidssektorn äger.

Ärendebeskrivning
1. Helena Ohlson (SD) initierar ärendet: Upprättande av förteckning över det material som
Kultur- och fritidsnämnden äger för att underlätta utlåning. Sektorschef, Freddy Friberg,
klargör att skolorna redan är medveten om vilket material som tillhör Kultur - och
fritidssektorn eftersom mycket material samägs. Freddy Friberg poängterar att
upprättandet av en sådan förteckning inte kan ske omedelbart och Kultur - och
fritidsnämnden kan inte förvänta sig att ta del av en färdigställd förteckning förrän till
hösten 2017.
2. Lena Frykman (M) ställer frågor om Föreningen Bevara kvarnen samt
händelseutvecklingen i ärendet gällande skolmuseets upphörande. Kultur- och
fritidsstrateg, Hilda Knafve, klargör att ärendet gällande Skolmuseet är vilande men att
museet kommer att hållas öppet under kommunens nationaldagsfirandet den 2017-0606.

Överläggning
Ledamöterna konstaterar att en sådan förteckning är bra.
Förslaget har viss anknunytning till inrättande av fritidsbank. Fritidsbanken skulle kunna
kopplas till daglig verksamhet eller växthuset. Till exempel har Eslövs kommun inrättat
fritidsbank med mycket god respons.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-04-05 (2017-04-05 KFN presi §88).doc
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-05-09 (2017-05-09 KFN presi §116).doc
_____
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