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§ 157 Upprop 

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

Ledamöterna Anna Johansson (MP), Martin Olsson (C) och Helena Ohlson (SD) är 
frånvarande. Madeleine Jehpsson (MP), Daniel McCabe (C) och Kerstin Malmborg 
(SD) tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
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§ 158 Godkännande av föredragningslistan 
samt extra ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Dagens föredragningslista godkännes. 

  

Ärendebeskrivning 
Kallelse och föredragningslista till dagens möte är publicerad på Meetings+, till 
vilken nämndens ledamöter har åtkomst. 

_____ 
  



PROTOKOLL
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-09-18  6 (28) 
    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 159 Val av justerare samt bestämmande av 
tidpunkt för justering av protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Maria Oscarsson (V) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
och 

2. Ordförande meddelar att justering sker på Kommunkansli, 2017-09-26, kl. 08:00. 

Ärendebeskrivning 
Maria Oscarsson (V) föreslås som justerare som den i turordning av de närvarande. 

_____ 
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Dnr KFN 2017/28 

§ 160 Anmälan av protokoll från Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2017-08-29

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-08-29 med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-08-29 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-08-29. 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §164).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/29 

§ 161 Anmälan av protokoll från presidiets 
sammanträde 2017-09-05 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 med godkännande 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll daterat 2017-09-05. 
_____ 
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Dnr KFN 2017/4 

§ 162 Delårsrapport augusti 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Delårsbokslutet för augusti 2017 läggs med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg och ekonom, Maida Becirovic, föredrar 
delårsbokslutet 2017. 

Maida Becirovic visar investeringsredovisning. 

Maida Becirovic förklarar att prognosen påvisar en negativ avvikelse om cirka 800.000 
kronor. Totalt prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden en avvikelse om 1 miljon kronor i 
underskott för 2017. Maida Becirovic förtydligar att detta är en mindre avvikelse än vad 
som prognostiserades i maj 2017 då Kultur- och fritidssektorn inte tillsatt tjänster som 
blivit vakanta. 

Freddy Friberg förtydligar att budgeten för Höörs bad och Sportcenter inte är skälig. 
Nämnden har tidigare hemställt om att Höörs Bad och Sportcenter ska vara utanför 
nämndens budgetram men fått avslag. 

Överläggning 
Freddy Friberg informerar om toaletten som brann ner och klargör att Kultur- och 
fritidsnämnden måste stå för självrisken. Freddy Friberg förtydligar att självrisken med 
fördel kan belasta investeringsredovisningen. 

Ledamöterna tar upp ärendet gällande Musikskolans dörrar. Freddy Friberg förklarar att 
ärendet får behandlas på nästkommande sammanträde. Höörs fastighets AB, HFAB, har 
meddelat att utbyte av dörrarna kostar cirka 300.000 kronor. 

Ledamöterna ställer frågor kring när driftskostnaden kan redovisas på detaljnivå. Maida 
Becirovic förklarar att det får nämnden avgöra och Freddy Friberg förtydligar att den 
informationen finns tillgänglig nästa delårsbokslut. Vill ledamöterna se siffrorna på 
detaljnivå får utdrag visas ur ekonomisystemet. 

Ledamöterna klargör att Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse inte kan 
öppnas på portalen Meetings +. Nämndsekreteraren mailar ut materialet vid sittande bord 
och har lägger ut i annat filformat i sammanträdesportalen Meetings +. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §168).doc 
2. KFN verksamhetsberättelse.docm 
3. Bilaga 4 KFN Investeringsredovisningen kommentar.doc 
4. KFN, Bilaga 4 Mall Investeringsredovisning.pdf 



PROTOKOLL
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-09-18  10 (28) 
    

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

5. Delårsbokslut per scb rad KFN.pdf 
6. KFN verksamhetsberättelse 2017.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2016/181 

§ 163 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Ställa sig bakom att ordförande och 1:e vice ordförande för Kultur- och fritidsnämnden 
för nämndens talan i enlighet med dagens diskussioner på morgondagens budgetmöte 
den 2017-09-19, och 

2. Lägga informationen om budget 2018 med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Överläggning 
Ordföranden, Jill Andersson (S), förklarar att det i budgetarbetet finns 
en budgetstorgrupp. Storgruppen består av ordförande och 1:e vice ordförande i 
respektive nämnd, sektorscheferna och Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nästa 
budgetmöte hålls imorgon den 2017-09-19. Jill Andersson (S) förklarar att kommunen 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 60 miljoner kronor. Jill Andersson 
(S) förtydligar att det Freddy Friberg visar är arbetsmaterial som Kommunstyrelsens 
arbetsutskott utarbetat. Jill Andersson (S) betonar att Kultur- och fritidsnämnden inte är 
en lagstyrd verksamhet och att nämnden därför riskerar att drabbas hårt av kommande 
besparingsåtgärder.       

Freddy Friberg förtydligar att det även finns en liten budgetberedningsgrupp som utgörs 
av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Freddy Friberg informerar om att det är 60 miljoner 
kronor som kommunen behöver kompensera för. Freddy Friberg visar de tilltänkta 
budgetramarna för nämndens ledamöter. Freddy förklarar hur tilltänkta sparbeting 
påverkar Kultur- och fritidsnämndens fortsatta verksamhet. Freddy Friberg betonar att 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet inte är lagstyrd men att Kultur- och fritid bidrar till 
Höörs kommuns attraktivet. 

Freddy Friberg lämnar ut en budgetjämförelse mellan 2016 och 2017 vid sittande bord. 

Ledamöterna diskuterar de tilltänkta sparbetingen och konstaterar att attraktionskraften 
för kommunen är miljö, kultur och goda kommunikationsmöjligheter. 

Yrkanden 

Ordföranden, Jill Andersson (S), föreslår att nämnden ska ställa sig bakom att ordförande 
och 1:e vice ordförande för Kultur- och fritidsnämnden för nämndens talan i enlighet med 
dagens diskussioner på morgondagens budgetmöte 2017-09-19. Tom Ström (M) ställer 
sig bakom förslaget. 

Beslutsordning 
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Kultur- och fritidsnämndens 
presidium och ett förslag till beslut från Jill Andersson (S). 

Ordföranden frågar Kultur- och fritidsnämnden om nämnden bifaller eller avslår Kultur- 
och fritidsnämndens presidiums beslutsförslag. Ordföranden konstaterar att nämnden 
bifallit presidiets förslag. 

Omröstning begärs gällande Jill Anderssons (S) beslutsförslag. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning. 

JA: Bifall till Jill Anderssons (S) förslag som innebär att ställa sig bakom att ordförande 
och 1:e vice ordförande för Kultur- och fritidsnämnden för nämndens talan i enlighet med 
dagens diskussioner på morgondagens budgetmöte 2017-09-19. 

NEJ: Anta Kommunstyrelsens arbetsutskotts inofficiella ramförslag avseende budget.  

Omröstning 

Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 8 ledamöter röstar JA och 0 
ledamöter röstar NEJ vilket medför att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Jill 
Anderssons (S) beslutsförslag. 

Följande ledamöter röstar JA: Jill Andersson (S), Tom Ström (M), Maria Oscarsson (V), 
Elin Hyltén-Cavallius (MP), Jan Malmström (M), Madeleine Jehpsson (MP), Daniel 
McCabe och Kerstin Malmborg (SD). 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §165).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/170 

§ 164 Ekonomiska besparingar 

Beslut 
Kultur- och fritidssektorn beslutar 

Lägga informationen om Ekonomiska besparingar med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, informerar om ärendet Ekonomiska besparingar 
och hur detta påverkar Kultur- och fritidssektorns framtid. 

Överläggning 
Freddy Friberg förklarar att sektorerna har mottagit 3 beslut om besparingar till 
verksamheterna innebärande att dra in tjänster, vara återhållsamma med utlägg och 
vakansprövning vid tillsättning. 

Ledamöterna diskuterar att Höörs kommuns ska vara en kommun för alla. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §166).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/188 

§ 165 Omorganisation av fritidsverksamheten 
i Höörs kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga information om omorganisation av fritidsverksamheten med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, informerade tillsammans med chef för Höörs Bad 
och Sportcenter, Johan Enbom, på föregående nämndsmöte, 2017-08-29, om att det 
pågår en översyn över befintlig fritidsverksamhet. 

Freddy Friberg och Johan Enbom följer upp ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut i ärendet 2017-08-28, § 280, och uppdrog 
till Kultur- och fritidssektorn att fortsätta behandla ärendet om omorganisation av 
fritidsverksamheten. 

Överläggning 
Johan Enbom förklarar att behovet av omorganisation av fritidsverksamheten har uppstått 
succesivt. Bland annat var integrationen inte tillfredställande när det fanns två 
fritidsgårdar eftersom det möjliggjorde en uppdelning. Johan Enbom förklarar att under 
sommaren hade bara en fritidsgård öppet och då möttes grupperna som har varit på 
respektive fritidsgård och mötet har blivit mycket bra. Personalen har informerats om att 
det kommer att ske en översyn av verksamheten. 

Freddy Friberg informerar om att sektorsledningen och delar av presidiet har varit på 
studiebesök på Tegelhuset i Malmö för att få inspiration. Vissa av förbättringsförslagen 
som kom upp i samband med besöken har redan införts i Höörs kommuns verksamhet. 
Bland annat har det införts ett nytt begrepp, deltagare, och begreppet besökare har 
slopats. Vidare har närvarokort och rutin för att etablera kontakt med föräldrarna införts. 

Freddy Friberg förklararar att under hösten 2017 ska det utarbetas ett förslag till den nya 
fritidsverksamheten, exempelvis vilken åldergrupp ska fritidsgården rikta sig till. 

Johan Enbom betonar att fritidsverksamheten ska ge ett bra avstamp för ungdomarna in i 
vuxenvärlden. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §146).docx 
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-08-28 (2017-08-28 KSAU §280).doc 
3. Tjänsteskrivelse omorganisation av fritidsverksamheten i Höör.docx 
4. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §169).doc 
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Dnr KFN 2017/197 

§ 166 Förändrad organisation på badet och 
ny avgiftspolicy 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om förändrad organisation på badet och ny avgiftspolicy med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg och Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan 
Enbom, föredrar ärendet muntligt. 

Freddy Friberg förklarar att beslut i ärendet får fattas av nämnden i oktober 2017. 

Överläggning 
Freddy Friberg informerar om att Höörs Bad behöver bli mer attraktivt för medborgarna 
och mer hållbart ekonomiskt. Entrésystemet som installerades möjliggör köp av 
elektroniska biljetter och registrering av antalet besökare. Freddy Friberg förklarar att 
personalen i dagsläget är mycket i receptionen och personalen behöver frigöras för att 
vara i badet. Förslagsvis kan manuella biljettköp genomföras på biblioteket och att badet 
utrustas med en serviceknapp. Vidare ska kiosken ersättas av en varuautomat alternativt 
utarrenderas. 

Freddy Friberg klargör att förändringsarbetet begränsas av budgetbesparingar. Johan 
Enbom informerar om att den införda vakansprövningen har drabbat badet. 

Johan Enbom informerar om att under höstlovet kommer det vara fri entré med prova-på-
aktiviteter. 

Ledamöterna ställer frågor om hur vakansprövningen drabbat verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §170).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/110 

§ 167 Informationspunkt: Installation av ny 
filteranläggning - Höörs Bad- och 
sportcentrum 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga informationen om pågående installation av ny filteranläggning med godkännande 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, informerar om pågående installation 
av ny filteranläggning. 

Överläggning 
Johan Enbom informerar om att filterbytet följer tidsplanen och badet håller på att starta 
upp systemet för att kontrollera dess funktion. Höörs Fastighets AB, HFAB, har beställt 
nytt klinkergolv till badet. Golvbytet innebär ett upplyft och ökar tillgängligheten för 
synskadade samt underlättar vid städning av badet.  

Johan Enbom klargör att slutbesiktning sker på fredag den 2017-09-22. 

_____ 
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Dnr KFN 2017/87 

§ 168 Rapport från sommaraktiviteterna 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att revidera rapporten om 
sommaraktiviteterna, och 

2. I övrigt lägga rapporten om sommaraktiviteterna med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Chef för Höörs Bad och Sportcenter, Johan Enbom, följer upp ärendet. 

Ärendet behandlades på Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-29, § 147, och nämnden 
beslutade: Uppdra till tjänstemännen på Kultur- och fritidssektorn att sammanställa en 
rapport över sommarens fritidsverksamheter till nästkommande sammanträde. 

Fritidsverksamheten har uppmanat arrangörer att inkomma med rapport från sommarens 
aktiviteter senast den 2017-08-31. 

Överläggning 
Johan Enbom förklarar att arbetssättet har varit att personalen har utarbetat ett 
sommarprogram. Programmet har baseras på föregående år. 

År 2017 har Höörs kommun och Hörby kommun samarbetat och transport mellan 
kommunerna har anordnats. Aktiviteter som bland annat erbjudits är dagläger, besök på 
Busfabriken, Naturläger, Skuttläger, Sommarlovsentreprenörer och allmänna aktiviteter. 

Johan Enbom konstaterar att aktiviteterna har lett till att det är fler tjejer i verksamheten. 

Ledamöterna frågar om rapport från föreningarna och Freddy Friberg konstaterar att 
rapporten behöver kompletteras med denna information. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-29 (2017-08-29 KFN §147).doc 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §179).doc 
3. Sommaraktiviteter; sammanfattning 2017.docx 
4. Sommarrapport år 2017.pdf 
_____ 
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Dnr KFN 2017/168 

§ 169 Ansökan om ekonomiskt bidrag -  
Gamla Boo Vattenskid Club 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Avslå ansökan om ekonomiskt bidrag från Gamla Boo Vattenskid Club. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet. 

Den 2017-06-20 inkom till Kultur- och fritidssektorn en ansökan om ekonomiskt bidrag 
från Gamla Boo Vattenskid Club. Föreningen vädjar om ekonomiskt stöd för att kunna 
bedriva verksamheten. 

Gamla Boo Vattenskid Club har under 2016 och 2017 haft extraordinära utgifter om totalt 
116.830 kronor. Bland annat kunde den inköpta bryggan inte läggas i sjön i samband med 
transporten vilket resulterade i att kran fick hyras i efterhand. Monteringsdetaljer till 
bryggan fick köpas i efterhand. Vid en ostlig storm i maj sjönk föreningens båt. Båten var 
försäkrad men försäkringsbolaget betalde bara ut 75% av reparationskostnaden som 
uppgick till 220.000 kronor. 

Överläggning 
Freddy Friberg förklarar att föreningen får bidrag i dagsläget. Freddy Friberg förklarar att 
de antagna reglementena inte tillåter att Kultur- och fritidsnämnden lämnar bidrag för att 
föreningar är i ekonomisk kris. Möjligtvis skulle Kultur- och fritidsnämnden kunna bevilja 
ett lån. Dock finns det en osäkerhetsfaktor gällande föreningens likviditet. 

Yrkanden 

Tom Ström (M) yrkar att föreningen ska beviljas ett lån om 40.000 kronor, med båten som 
säkerhet, från Kultur- och fritidsnämnden. Daniel McCabe (C) ställer sig bakom Tom 
Ströms (M) yrkande. 

Beslutsordning 

Ordföranden lämnar ordet fritt och ledamöterna diskuterar ärendet. 

Ordföranden konstaterar att det finns ett avslagsförslag gällande bidrag från Kultur- och 
fritidsnämndens presidium och ett bifallsyrkande avseende lån från Tom Ström (M). 

Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna avstyrker att föreningen ska beviljas bidrag 
och/eller lån och finner att nämnden avslagit ansökan. 
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Beslutsunderlag 
1. Gamla Boo Vattenskid Club - ansökan om ekonomiskt bidrag.pdf 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-08-15 (2017-08-15 KFN presi §149).doc 
3. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §176).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2016/157 

§ 170 Rapport från kontaktpolitiker 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga kontaktpolitikerrapporter med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utsedda kontaktpolitiker ges möjlighet att lämna en rapport om utfört 
kontaktpolitikeruppdrag under innevarande period. 

Lena Frykman (M) informerar om att hon deltagit på Byavandring den 2017-09-03 i 
Tjörnarp och besökt Kulturnatten i Höör den 2017-09-15. 

Tom Ström (M) informerar om att det hölls en visning av kvarnen i samband med 
Kulturnatten. 

Daniel McCabe (C) rapporterar om framgångarna inom friidrotten. Lovisa Skoglund deltog 
i Ungdomsfinnkampen och segrade i 400 meter F16-klassen. 

Madeleine Jehpsson (MP) informerar om att hon deltagit på en lektion som anordnades i 
samarbete med Kulturfritids. 

_____ 
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Dnr KFN 2017/94 

§ 171 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 förrättningar som 
ledamöterna avser att delta i framöver för nämndens godkännande. 

”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 anmäls:  

Inbjudan till Idrottens Dag 29 september i Kristianstad. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF §26).doc 
2. Arvodesreglemente 2017-2018 Antaget.docx 
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Dnr KFN 2017/45 

§ 172 Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga nedanstående med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Polismyndigheten, 5000-K955057-17, skadegörelse på Älvkullen. KFN 2017/81 

2. Polismyndigheten, 5000-K955057-17, underrättelse om beslut. KFN 2017/81 

3. Kommunledningskontoret. Ansökan om planbesked för Lugnet större 2 och 3 samt 
Lugnet mindre 5. KFN 2017/186 

4. Kommunstyrelsen 2017-08-14 § 205, ekonomisk uppföljning avseende maj 2017 med 
prognos. KFN 2017/4 

5. Kommunstyrelsen 2017-08-14 § 206, anvisningar till delårsrapport 2017. KFN 2017/4 

6. Svar från Freddy Friberg till Ringsjöortens ryttarförening ang ekonomisk hjälp till 
gödselplatta. KFN 2017/142 

7. Inkluderings- och integrationsprojekt hos Ringsjöortens ryttarförening. Önskar hjälp 
med att hitta barn och ungdomar till projektet. KFN 2017/189 

8. Ringsjöortens ryttarförening, redovisning av dagläger sommaren 2017. KFN 2017/87 

9. Kommunstyrelsen 2017-08-14 § 216, äskande till KS för anordnande av Skånes 
mittdagen . KFN 2017/130 

10. Inbjudan från Skåneidrotten - Idrottens dag, 2017-09-29 i Kristianstad. KFN 2017/190 

  

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §184).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/48 

§ 173 Integrationsfrågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga information om integration med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef, Freddy Friberg, föredrar ärendet muntligt. 

Freddy Friberg informerar att Socialnämnden gör en översyn och överväger att omvandla 
HVB-boende till stödboende. 

Tom Ström (M) informerar om Bosjöklosters vänner och att föreningen anordnat en dag 
för att främja integration. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §186).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2015/68 

§ 174 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 muntligen om det aktuella personalläget inom 
Kultur- och fritidssektorn. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §187).doc 
_____ 
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Dnr KFN 2017/42 

§ 175 Anmälan av delegeringsbeslut augusti 
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. 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. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §182).doc 
2. Redovisning av delegationsbeslut Freddy Friberg september i samband med presidiets 
sammanträde 2017-09-05.docx 
_____ 
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Dnr KFN 2017/6 

§ 176 Postlista Kultur- och fritidsnämnden 
augusti 2017 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Lägga postlistan avseende perioden 2017-08-01--2017-08-31 med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Postlistan gällande tidsperioden 2017-08-01--2017-08-31 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Postlista 2017-08-01--2017-08-31.doc 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-09-05 (2017-09-05 KFN presi §188).doc 
_____ 

 


