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§ 80 Upprop 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutade ledamöter förutom Anders Westergren (SD) är närvarande. 

Ärendebeskrivning 
I den frånvarande ledamötens ställe tjänstgör Linda Lindhe (V) och Carina Berg (SD). Se 
närvarolista 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Godkännande av dagens 
föredragningslista samt extra ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Dagens föredragningslista godkänns, samt 

2. Anmälda extra ärenden kommer att behandlas under punkten övrigt. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden ställer fråga till ledamöterna om det finns några ”Övriga” ärenden som ska 
tas upp vid dagens sammanträde. 

Lena Frykman (M) anmäler extra ärende. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Val av justerare samt bestämmande av 
dag och tid för justering av protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Amra Alajbegovic (MP ) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
på kommunkansli den 26 maj, kl. 09.00. 

Ärendebeskrivning 
I tur att justera dagens protokoll är Amra Alajbegovic. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/6 

§ 83 Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen om att Carina Berg (SD) är utsedd till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktige 2015-04-29 entledigades Thomas Hassleryd (SD) från sitt 
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Till ny ersättare valdes Carina Berg 
(SD). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  8 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/6 

§ 84 Informationsärende: Entledigande av 
uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information om att kommunfullmäktige entledigat Anders Westergren (SD) som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige entledigade 2015-04-29 Anders Westergren (SD) som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/21 

§ 85 Anmälan av Kultur och fritidsnämndens 
protokoll 2015-04-21 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Paragraf 74 skall förändras i sin lydelse. Nämndssekreteraren gör ändringar i texten 
och ny justering av paragrafen sker. 

2. I övrigt läggs protokollet till handlingarna. 

 

  

Ärendebeskrivning 
Protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla. 

Yrkanden 
Lena Frykman (M) meddelar att det finns felskrivningar i § 74 i protokollet. Under avsnitt 
”yrkanden” ska årtal ändras från 2016 till 2015, ledamot Helena Ohlsson (SD) har fått en 
felaktig partibeteckning samt i yrkandet ändras texten att bifallet gällde Lovisa Arvidsson. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att § 74 i protokollet behöver skrivas om och justeras på nytt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/99 

§ 86 Information om tjänst som chef för Höörs 
Bad och Sportcentrum. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Information om anställningsförfarandet läggs med godkännandes till handlingarna, 
samt 

2. Förslag till organisation på Höörs Bad och Sportcentrum från och med 2015-07-01 
godkänns, samt 

3. Information om vem som har arbetsmiljöansvar lämnas av sektorschefen vid 
nästkommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Ansökningstiden går ut 2015-04-24. 4 sökanden har kallats till intervju. 

Förslag till organisation för Höörs Bad och Sportcentrum från och med 2015-07-01 
föreligger vid dagen möte. 

 

Överläggning 
Ledamöterna ställer frågor till sektorschefen kring säkerhetsföreskrifter för personalen på 
Höörs Bad- och sportcentrum samt vem som är arbetsmiljöansvarig inom verksamheten. 

Freddy Friberg svarar på frågorna och meddelar att information om vem som är 
arbetsmiljöansvarig ska lämnas vid nästkommande möte. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Informationsärende: besök av Peter 
Persson, badhustekniker på Höörs Bad 
och sportcentrum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ledamöterna tackar för information från badhustekniker Peter Persson, samt 

2. Nämnden planerar för ett sammanträde/studiebesök på badet till hösten. 

 

Ärendebeskrivning 
Teknisk ansvarig Peter Persson har bjudits in för att informera nämndens ledamöter om 
hur arbetet rent tekniskt sker på badet. 

Peter Persson lämnar redogörelse för nödvändiga och genomförda ändringar av badets 
skötsel. Det återstår en del arbete med badets renovering för att få ett funktionellt bad. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/7 

§ 88 Ekonomisk uppföljning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information om ekonomisk redovisning t o m april läggs till handlingarna, samt 

Sektorschefen får i uppddrag att undersöka om kultur- och fritidsnämndens ekonomiska 
rapport kan lämnas ut tidigare till ledamöterna än i nuläge. 

 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen redogör för sektorns ekonomiska läge fram till och med april 
2015. Riktpunkten är 33 % och vi ligger på cirka 34 %. Underskott i verksamheten hänför 
sig till Höörs Bad och Sportcentrum. 

Överläggning 
Ledamöter önskar få ekonomisk rapport tillsammans med övriga nämndshandlingar inför 
mötet. 

Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut från möte 2015-05-05.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/78 

§ 89 Senior Sport School  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Försöksverksamhet med Senior Sport School i Höörs kommun skall genomföras 
tidigast under höstterminen 2015, och 

2. En deltagaravgift om 200 kr föreslås, samt 

3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att bestämma hur uttagning av anmälda 
deltagare skall ske. 

Ärendebeskrivning 
Jenny Hellberg, representant från Skåneidrotten bjöds in till presidiets möte 2015-05-05 
för att informera om Senior Sport School. 

Presidiet fick en genomgång av projektet/konceptet som startade 2009 i Skåne. Syftet 
med projektet/konceptet för att skapa aktiviteter (mötesplatser) för äldre, över 65 år, för 
att visa på hälsosam och innehållsrik (fysiskt och psykiskt) ålderdom. 

Kort utdrag kring projektets program som bl.a. innehåller: 

Projektet pågår i 12 veckor, med initial informationsträff, 16-20 deltagare som träffas två 
ggr/vecka för olika aktiviteter, prova på idrotter (minst 1 ggr/vecka), skadeförebyggande 
träning, matlagning (4 tillfällen) HLR-utbildning med mera. 

Konceptet har testats i 25 skånska kommuner. Efter att konceptet testats i en kommun, 
sker en utvärdering, diskussion om ekonomiska förutsättningar att drivas vidare i egna 
kommunen osv. 

Ansvarsfördelning: Region Skåne och Skåneidrotten står för uppstarten/testperioden m.m. 
I Senior Sport Schools koncept tas en deltagaravgift från den äldre ut ut om 300 kr, 
kommunen kan själv besluta om subventionering av denna avgift skall ske. 

Efter testperioden är det kommunen som driver eventuell Senior Sport School vidare efter 
sina förutsättningar/möjligheter. 

Förslag till överenskommelse/avtal har inkommit till kultur- och fritidssektorn. 
Sektorschefen delger information kring ansvarsfördelning mellan SkåneIdrotten och Höörs 
kommun under uppstarten. 

 

Yrkanden 
Robin Nord (C)föreslår att försöksverksamheten bör vara gratis men avdrag om deltagare 
inte dyker upp. 

Helena Ohlsson (SD) föreslår att avgift ska tas ut. Förslaget biträds av Lena Frykman (M). 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Robin Nord (C) meddelar att han inte tycker att han vill strida om frågan. 

Tom Ström (M) föreslår att det ska vara lottdragen vid uttagen efter uttagning till 
försöksverksamheten. 

Robin Nord tycker att det är tjänstemännen ska få bestämma denna. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att ledamöterna är ense om att en avgift ska tas ut av deltagare vid 
försöksverksamheten. 

Ordföranden finner att ledamöterna är ense om att förslag på att sektorns personal får i 
uppdrag att bestämma hur uttagning av vem som skall deltaga sker. 

 

Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut från 2015-05-05.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/92 

§ 90 Övergripande mål för kultur- och 
fritidssektorn 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Verksamheterna får i uppdrag att formulera effektmål, som hänför sig till det övergripande 
målet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur– och fritidsnämnden beslutade 2014-09-22 § 85 att anta följande övergripande mål: 

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda medborgarna meningsfulla alternativ på sin fria tid 
i ett folkhälsoperspektiv. Detta sker genom att: 

1. Stödja och verka för demokratiprocessen inom kultur- och fritidssektorn. 

2. Stimulera det livslånga lärandet. 

3. Skapa kreativa mötesplatser och erbjuda kvalitativa upplevelser. 

4. Stödja och samverka med andra verksamheter inom kulturella, lärande och 
friskvårdande områden. 

Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut vid möte 2015-05-05.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/79 

§ 91 Kontaktpolitikerorganisation för KFN:s 
verksamheter 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kontaktpolitiker utses till nämndens fem verksamhetsområden: Bibliotek, Musikskolan, 
Älvkullen, Höörs Bad och Sportcentrum samt administrationen (innefattande 
friluftsområden, föreningskontakter, allmänkultur och fritidsfrågor) 

a) Som kontaktpolitiker för Biblioteket anmäler sig: Robin Nord (C) , Elin Hyltén Cavallius 
(MP) och Linda Lindhe (V), 

b) Som kontaktpolitiker för Musikskolan anmäler sig: Annagreta Reinholdz (S), Tom Ström 
(M), 

c) Som kontaktpolitiker för Älvkullen anmäler sig: Katarina Dyrssen (M), Amra Alajbegovic 
(MP), 

d) Som kontaktpolitiker för Höörs Bad och Sportcentrum anmäler sig: Linda Andersson 
(S), Jan Malmström (M), samt 

e) Som kontaktpolitiker för Administrationen anmäler sig: Lena Frykman (M), Maria 
Oscarsson (V). 

 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Freddy Friberg har i tjänsteskrivelse daterad 2015-04-10 förslagit 
följande: 

För att politiker i kultur- och fritidsnämnden ska få en större och djupare insikt i nämndens 
verksamheter kan utseende av kontaktpolitiker vara ett bra. Detta efter modell i Barn- och 
utbildningsnämnden, där kontaktpolitiker finns för skolenheter och förskoleområden. 

Ledamöter och ersättare kan lämna önskemål på var man vill vara kontaktpolitiker. Fem 
huvudsakliga verksamhetsområden kan identifieras: Bibliotek, Musikskolan, Älvkullen, 
Höörs Bad och Sportcentrum samt administrationen (innefattande friluftsområden, 
föreningskontakter, allmänkultur och fritidsfrågor) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kontaktpolitiker.docx 
Presidiets förslag till beslut vid möte 2015-05-05.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/36 

§ 92 Prioritering av önskemålen från kultur- 
och fritidsföreningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ny innebandysarg inköps enligt offert på 63 700 kr, och 

2. Nämnden äskar medel hos kommunstyrelsen för investeringen, samt 

3 Kostnaden för sargen skall diskuteras med Barn- och utbildningssektorn. Den normala 
principen är att Barn- och utbildning betalar 50% av kostnaderna som uppstår i 
gymnastik- och idrottshallarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i frågan ”Innebandysarg” vid möte 2015-04-21, § 66 
- Den gamla sargen skulle kompletteras och repareras. 

Frosta Innebandyförening har anmält, att sargen är gammal och är sönder på flera ställen 
(sektioner är spruckna, infästningar sönder och plasten förstörd, så skrapsår uppstår). 

Vid presidiets möte deltog Johan Lindvall och Anders Ahlquist från Frosta 
Innebandyförening för att diskutera en annan eventuell lösning vad gäller 
innebandysargen. 

Frosta Innebandyförening föreslår att det inköps en helt ny innebandysarg. Vidare föreslår 
föreningen att kommunen i initialt läge utbetalar det bidrag som beslutades omkring vid 
möte 2015-04-21 (ca 23 000 kr). Frosta Innebandyförening betalar resterande kostnad 
(ca 40 000 kr). Det belopp som då Innebandyföreningen bekostat för inköp av ny sarg 
utges via bidrag från kommunen under 2 år, med hälften av kostnaden (20 000 Kr) år 2 
och hälften av kostnaden (20 000 kr) år 3. 

Freddy Friberg har diskuterat det ekonomiska förfaringssättet kring inköp av ny 
innebandysarg med Höörs kommuns ekonomichef Lars-Johan Rosvall. Förslag som 
framkommer är att kommunen bekostar ny innebandysarg och hemställer om medel för 
investeringen hos Kommunstyrelsen. 

Presidiet föreslår såsom angavs i beslut 2015-04-21, § 68 att kostnaden för sargen bör 
diskuteras med Barn- och utbildningssektorn. Den normala principen är att Barn- och 
utbildning betalar 50% av kostnaderna som uppstår i gymnastik- och idrottshallarna. 

Yrkanden 
Linda Andersson (S) yrkar att i punkt 2 ovan, ordet ”bör” ska ersättas med ”skall” 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om ledamöterna bifaller Linda Andersson (S) yrkande om att i 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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punkt 2 ovan, ordet ”bör” ska ersättas med ”skall”? 

Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med Linda Anderssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut från möte 2015-05-05.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/15 

§ 93 Tjörnarps sockengille 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Höörs kommun erbjuder sig att köpa färdig informationsfilm för cirka 25 000 kr 
exklusive moms och att upphovsrätten gäller för Höörs kommun, och 

2. Tjörnarps sockengille har informerats om förslaget och att de ställer sig positiva till 
detta, samt 

3. Höörs kommun och Tjörnarps sockengille upprättar ett nyttjanderättavtal enligt särskild 
överenskommelse. 

Ärendebeskrivning 
Tjörnarps sockengille har i skrivelse daterad 2015-01-31 ansökt om bidrag till kostnad för 
inspelning och produktion av informationsfilm för guidning av besökande vid 
Arbetslivsmuséet Ringugnen, Gunnarps Tegelbruk. 

Presidiet uppmanade föreningen att även undersöka andra bidragsmöjligheter. 

Sockengillet har fått avslag på bidragsansökan från Sparbanksstiftelsen. 

Yrkanden 
Lena Frykman (M) yrkar bifall till sektorns förslag till beslut. Yrkandet biträds av Helena 
Ohlsson (SD), Elin Hyltén-Cavallius (MP) samt Maria Oscarsson (V). 

Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut från möte 2015-05-05.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KFN 2015/64 

§ 94 Tillsyn av skatearenan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Information om tillsynen av skatearenan läggs till handlingarna, och 

2. Sektorschefen återkommer med information om hur ordningsregler för skatearenen 
efterföljs och hur tillsyn fungerar framöver. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg fick av presidiet 2015-04-07 § 37 uppdraget att kontakta Barn- och 
utbildningssektorn och Sociala sektorn för att diskutera en gemensam satsning på 
tillsynen av skatearenan. 

Presidiet uttalar att det är Höörs Skateförening som har nyttjanderätt på skatearenan för 
tider efter kl. 17.00 vardagar samt efter kl. 15.00 på lördagar och helgdagar då det endast 
är tillåtet att åka skateboard. Ordningsregler finns uppsatta vid Skatearenan. 

Ordningsreglerna är numera uppdaterade - Vissa tidpunkter kan skatearenan vara 
uppbokad för arrangemang. 

Securitas och Polisen har kontaktats för att utöka tillsynen av skatearenan. Älvkullens 
personal har även viss tillsyn. 

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har fört diskussioner med socialsektors 
fältassistent om hur viss tillsyn kan ordnas. 

Höörs Skateföreningen har ett ansvar för iordninghållandet av skatearenan. 

Koordinater på informationsskyltar ska anges av säkerhetsskäl - om utryckningsfordon 
behöver tillkallas. 

Beslutsunderlag 
Presidiets förslag till beslut från möte 2015-05-05.docx 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  21 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/65 

§ 95 Byggnadsvårdspris 2015  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information om, att Bosjöklosters Slott får Byggnadsvårdspriset för 2015 efter beslut av 
Styrgruppen, läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden informerades om Byggnadsvårdspriset 2015 på sammanträde 
2015-04-21, § 73. Styrgruppen har därefter beslutat att Bosjöklosters Slott har utsetts 
som mottagare av Byggnadsvårdspriset 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  22 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2014/104 

§ 96 Handikapprådets önskemål om 
användning av simbassängen på Höörs 
Bad och sportcentrum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Information om behov av tillgänglighetsanpassning av Höörs Bad och Sportcentrum 
läggs till handlingarna, och 

2. Sektorschefen får i uppdrag att formulera yttrande på inkommen skrivelse, utifrån vad 
som framkommit vid dagens diskussioner. 

Ärendebeskrivning 
Handikapprådets protokoll 2015-02-23, § 8 där fråga om tillgång till badet i Höör ställts. 

Handikappföreningarnas Samorganisation har genomfört en tillgänglighetskontroll för 
funktionshindrade vid Höörs Bad och Sportcentrum och protokoll har tillställts Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Freddy Friberg går igenom punkterna 1-5 enligt HSO:s skrivelse. 

Punkt 1 - parkeringsplats och framkomlighet vid entré: Asfalt och markering av 
parkeringsplatser ska ses över. 

Punkt 2 - omklädningsrum: det är trångt och vi kan inte göra ombyggnad.Ny organisering 
och regler ska tas fram. 

Punkt 3 - färdväg till bassäng: lokaliteterna är trånga och ett räcke kan inte sättas upp 
mellan fönstervägg och 25-metersbassängen. 

Punkt 4 - varmbassäng: höj- och sänkbar botten finns för användning av rullstol, som kan 
användas i vattnet. En ledstång på ena kortsidan kan eventuellt monteras. Peter Persson 
undersöker möjligheterna. 

Punkt 5 - rullstol som tål vatten: Vi ska undersöka möjligheten. 

Övrigt: Ingen av bastuutrymmena kan ta emot en rullstol. 

Beslutsunderlag 
Synpunkter som HSO har lämnat in 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  23 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/98 

§ 97 Informationsärende: Avtal med H65 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ordföranden får i uppdrag för Kultur- och fritidsnämndens räkning, att teckna nytt 3 års 
nyttjanderättsavtal med H65 . 

Ärendebeskrivning 
Freddy Friberg informerar från möte som skett mellan H65 och KFN:s presidiet. 
Återkoppling från H65 gällande förslag till nytt nyttjanderättsavtal har inte inkommit. 
Förslag till nytt nyttjanderättsavtal utgick från tidigare års överenskommelse. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  24 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/97 

§ 98 Anmälningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
1. Beslut i kommunstyrelsen om nytt strövområde i Stenskogen. KFN 2015/89 

2. Mötesanteckning från samverkan mellan BUN och KFN 2015-04-21. KFN 2015/86 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  25 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/67 

§ 99 Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen läggs till med godkännande till handlingar. 

Ärendebeskrivning 
1.Information från presidiets studieresa 2015-05-06 till Halland. Hilda Knafve och presidiet 
delger information vid mötet. 

2. Freddy Friberg informerar från sektorns SÖSAM (Sektorns övergripande 
samverkansmöte) 2015-05-11. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  26 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

Dnr KFN 2015/56 

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Information om redovisade delegationsbeslut läggs 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. 

För april månad redovisas följande delegationsbeslut: 

Beslut om bidrag 10 000 kr till Höörs sommaroperas ungdomsarbete 2015, delegat Hilda 
Knafve, Dnr KFN 2015/84 

Beslut om utbetalning av studieförbundsbidrag 2015, 500 000 kr, delegat Hilda Knafve, 
Dnr KFN 2015/ 

Beslut om utbetalning av LOK-stöd gällande hösten 2014, 444 570 kr Dnr KFN 2015/4 

Beslut om utbetalning av utbildningsbidrag om 33 490 kr, Dnr KFN 2015/4 

Beslut om utbetalning om Grundbidrag för Pensionärsföreningar om 63 150 kr, DNR KFN 
2015/57 

Beslut om utbetalning om Grundbidrag för Handikapporganisationer om 17 400 kr, Dnr 
KFN 2015/16 

 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  27 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 101 Rapport angående tillbud och risker 
och personalläget 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
På betongcupen hände en missöde vid elektrisk inkoppling av instrument. En felaktigt 
utdelad kabel kan vara orsaken. Utredning kring detta sker enligt Freddy Friberg. 

Ingen rapport om personalläget föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-05-19  28 (28) 
    
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    
 

 

§ 102 Övrigt 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Lena Frykman ombeds att återrapportera till Föreningen Anders att de bör inkomma med 
skriftlig ansökan om att inrätta Skulpturpark i anslutning till Kulturhuset Anders. 

Ärendebeskrivning 
Lena Frykman (M) informerar muntligt om att Föreningen Anders önskar anlägga en 
Skulpturpark i anslutning till Kulturhuset Anders. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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