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Annika Eriksson, rektor musikskolan 
Johan Enbom, chef Höörs bad och sportcentrum 
Elisabeth Hallberg, bibliotekschef 
Maida Becirovic, ekonom, Ekonomikontoret 

 

  
Utses att justera Justeras omedelbart Paragrafer 182 
  
Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-10-24, kl 08:30 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Jill Andersson 
  
Justerande  
 Elin Hyltén Cavallius 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-10-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-10-17 Datum då anslaget tas ned 2017-11-08 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Jill Andersson 
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Dnr KFN 2016/181 

§ 182 Budget 2018 VEP 2019 -- 2022 och 
ekonomiska besparingar 

Beslut 
För behandling inför Kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 meddelar Kultur- och 
fritidsnämndenatt man konstaterar att uppdraget inte kan fullföljas med föreslagna 
sparbeting, och att nämnden prognostiserar en negativ avvikelse inom föreslagen ram 
med cirka 2,0 miljoner kronor på grund av Badet. 

En konsekvens blir att nämnden tvingas överlämna ansvaret för Badet till 
Kommunfullmäktige. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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

Freddy Friberg har utarbetat en budgetberäkning enligt årets budgetplan som presenteras 
för nämnden. 

Preliminär budgetram beslutas i Kommunstyrelsen den 9 oktober 2017. Detaljbudgeten 
för Kultur- och fritidsnämnden beslutas vid sammanträdet i november. I år beslutar 
Kommunfullmäktige endast om budgetramarna. Fördelningen av ramarna 
dvs. detaljbudgeten beslutar respektive nämnd om. 

Yrkanden 
Jill Andersson föreslår, inför Kommunfullmäktiges beslut om budget 2018, Kultur- och 
fritidsnämnden meddela  att man konstaterar att uppdraget inte kan fullföljas med 
föreslagna sparbeting, och att nämnden prognostiserar en negativ avvikelse inom 
föreslagen ram med cirka 2,0 miljoner kronor på grund av Badet. 

En konsekvens blir att nämnden tvingas överlämna ansvaret för Badet till 
Kommunfullmäktige. 

Katarina Dyrssen bifaller förslaget 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram förslaget för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-10-03 (2017-10-03 KFN presi §195).doc 
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-10-03 (2017-10-03 KFN presi §197).doc 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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