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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Tisdagen den 12 februari 2019 kl 18:00-22:05

Beslutande

Hanna Ershytt (C), ordförande
Alexander Resic (L), 1:e vice ordf
Anders Magnhagen (S), 2:e vice ordf
Gunilla Malmqvist (M)
Johan Hårleman (M)
Monica Gussarsson (MP)
Maria Oscarsson (V)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)

Övriga

Erik Mårtensson (KD)
Anders Lövkvist (M)
Annagreta Reinholdz (S)
Kerstin von Seth (MP)
Roger Stenberg (SD)
Jennie Svensson (SD)
Catharina Pålsson
Gunilla Brantberger
Elisabeth Hallberg §§ 1-5
Gunilla D Skog
Örjan Lindström §§ 1-5
Jan Hellström §§ 1-5

Utses att justera

Anders Magnhagen (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Södergatan 28 klockan 16:30,
2019-02-26

Sekreterare

_______________________________________
Gunilla D Skog

Ordförande

_______________________________________
Hanna Ershytt (C)

Justerande

_______________________________________
Anders Magnhagen (S)
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§ 1 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar ordföranden att
samtliga beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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§ 2 Godkännande av föredragningslistan och
val av justerare
Beslut
Nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa beslutar:
1. Anders Magnhagen (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 2019-02-26, kl. 16:30.
3. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns med tillägg av en punkt 18 Övriga frågor.

_____
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Dnr NKAF 2019/39

§ 3 Val av arbetsutskott för Nämnden för
kultur, arbete och folkhälsa
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ska ha ett arbetsutskott bestående av fyra
ordinarie ledamöter och fyra ersättare.
2. Till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet mandatperioden 2019-2022 utses Robert
Nilsson (SD), Anders Magnhagen (S), Alexander Resic (L) och Hanna Ershytt (C).
2. Till ersättare i arbetsutskottet mandatperioden 2019-2022 utses Helena Lindblom
Ohlson (SD), Annagreta Reinholdz (S), Anders Lövkvist (M) och Erik Mårtensson (KD).
3. Vid ersättares tjänstgöring ska den ordning kommunfullmäktige fastställt i beslut 201812-19 § 179 gälla.

Ärendebeskrivning
Av nämndens reglemente framgår att ett arbetsutskott ska väljas som bereder de ärenden
som nämnden ska besluta om. Arbetsutskottet kan även delegeras beslutsrätt i vissa
ärenden eller ärendegrupper. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ska
nomineras från nämndens ledamöter och ersättare.

Yrkanden
Hanna Ershytt (C) föreslår att arbetsutskottet ska ha 4 ledamöter och 4 ersättare.

Helena Lindblom Ohlson (SD) nominerar Robert Nilsson (SD) till ordinarie ledamot och
sig själv som ersättare.

Anders Magnhagen (S) nominerar sig själv till ordinarie ledamot och Annagreta Reinholdz
(S) som ersättare.

Gunilla Malmqvist (M) nominerar Anders Lövkvist (M) som ersättare.
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Alexander Resic (L) nominerar sig själv och Hanna Ershytt (C) till ordinarie ledamöter och
Erik Mårtensson (KD) till ersättare.

Anders Magnhagen (S) föreslår att arbetsutskottet ska använda samma inkallelseordning
som gäller för nämnden.

Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om arbetsutskottet ska ha 4 ledamöter och 4 ersättare och
finner att nämnden beslutar så.

Ordföranden frågar nämnden om arbetsutskottets ordinarie ledamöter ska vara Robert
Nilsson (SD), Anders Magnhagen (S), Alexander Resic (L) och Hanna Ershytt (C).
Nämnden beslutar så.

Ordföranden frågar nämnden om arbetsutskottets ersättare ska vara Helena Lindblom
Ohlson (SD), Annagreta Reinholdz (S), Anders Lövkvist (M) och Erik Mårtensson (KD).
Nämnden beslutar så.

Ordföranden frågar nämnden om arbetsutskottet ska använda samma inkallelseordning
som gäller för nämnden. Nämnden beslutar så.

_____
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Dnr KFN 2018/158

§ 4 Sammanträdestider 2019
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar att nämnden under 2019 sammanträder
klockan 18:00 den 12 mars, 14 maj, 17 september och 3 december.

Ärendebeskrivning
Nämndens sammanträdesdagar för 2019 ska fastställas. Ett förslag föreligger som
omfattar fyra ytterligare sammanträden under 2019.

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) föreslår att nämnden beslutar att ha möten på dagtid med början
kl. 13:00. Helena Lindblom Ohlson (SD) ställer sig bakom Anders Magnhagens (S)
förslag.
Hanna Ershytt (C) föreslår att nämnden beslutar att ha möten på kvällstid med början kl.
18:00.
Gunilla Malmqvist (M) föreslår att nämnden beslutar att ha möten på dagtid med början kl.
16:00.

Beslutsordning
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar
att nämndens möten ska börja kl. 18:00.
Votering begärs. Ordföranden ställer Anders Magnhagens (S) förslag mot Gunilla
Malmqvists (M) förslag för att utröna vilket förslag som ska ställas mot Hanna Ershytts (C)
förslag.
Votering nr 1
Nämnden godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till Gunilla Malmqvists (M) yrkande.
Nej = Bifall till Anders Magnhagens (S) yrkande.
Votering nr 2
Nämnden godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till Hanna Ershytts (C) yrkande.
Nej = Bifall till Gunilla Malmqvists (M) yrkande.

Omröstning
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Votering nr 1
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA
och 4 ledamöter röstar NEJ vilket medför att nämnden beslutar att Gunilla Malmqvists (M)
yrkande ska ställas mot Hanna Ershytts (C) yrkande.
Följande ledamöter röstar JA: Hanna Ershytt (C), Alexander Resic (L), Gunilla Malmqvist
(M), Johan Hårleman (M) och Monica Gussarsson (MP).
Följande ledamöter röstar NEJ: Anders Magnhagen (S), Maria Oscarsson (V), Helena
Lindblom Ohlson (SD) och Robert Nilsson (SD).

Votering nr 2
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA
och 4 ledamöter röstar NEJ vilket medför att nämnden beslutar att nämndens
sammanträden ska börja kl. 18:00.
Följande ledamöter röstar JA: Hanna Ershytt (C), Alexander Resic (L), Gunilla Malmqvist
(M), Johan Hårleman (M) och Monica Gussarsson (MP).
Följande ledamöter röstar NEJ: Anders Magnhagen (S), Maria Oscarsson (V), Helena
Lindblom Ohlson (SD) och Robert Nilsson (SD).

Beslutsunderlag
Förslag sammanträdestider
_____
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Dnr NKAF 2019/33

5

Utbildning för nämndens ledamöter
ersättare

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. En del av vårens sammanträden ska användas till korta utbildningar i nämndens olika
ansvarsområden.
2. Längre fram ska nämnden planera att besöka verksamheten.

Ärendebeskrivning
Planering för utbildning och information till nämndens förtroendevalda om nämndens
ansvarsområde och sektorns organisation och verksamheter.

Anders Magnhagen (S) föreslår att utbildningstillfällena fördelas i olika teman baserade
på nämndens olika ansvarsområden. Det är även bra att komma ut i verksamheten.

Beslutsunderlag
_____
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Dnr NKAF 2019/18

6

Delegationsordning för 2019

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa beslutar:
1. Tillämpliga delar av kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens
delegationsordningar antas som nämndens egen tills dess ordinarie delegationsordning
är framarbetad.
2. Arbetsutskottet ska besluta om ledamöter och ersättares deltagande i kurser och
konferenser.

Beslutsunderlag
Delegationslista KFN 2017.docx
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning rev BUN 181119.docx
_____
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Dnr NKAF 2019/28

7

Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2018

Förslag till beslut
Nämnden för kultur-, arbete- och folkhälsa beslutar:

1. Förslag till bokslut 2018, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning
antas.
2. Bokslut 2018, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 222 tkr jämfört budget 2018.
De två största avvikelserna mellan utfall och budget 2018 är badet som redovisar ett
underskott på 2 589 tkr samt Fritidsgården som redovisar ett överskott på 2 113 tkr. Trots
mindre personal under sommaren på badet samt att reparationer ej utförts i den
utsträckning som tidigare planerats har underskottet ökat sedan senaste prognosen.
Överskottet hos Fritidsgården beror på att vitaliseringen av fritidsgården Älvkullen till
Kulturgården har tagit längre tid än planerat och det har varit svårt att rekrytera rätt
personal.
Verksamheten för flyktingmottagande redovisar ett överskott på 24 tkr vilket är bättre än
tidigare prognoser som visat på ett under skott på cirka 300 tkr. Förändringen beror på att
tidigare osäkra intäkter har godkänts.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-31 att Kultur- och Fritidssektorn skulle övergå i
sektorn för Kultur, arbete och folkhälsa från och med 2018- 05-01. Detta för att på ett
effektivt och värdeskapande sätt organisera kommunens arbetsmarknadsinsatser,
integrationsinsatser, kultur- och fritidsverksamhet i en sektor med tillhörande nämnd.
Kultur, arbete- och Folkhälsosektorn flyttades Växthuset och Ungdomsboendet från
Socialsektor, Drivhuset och Integrationsenheten från Kommunkansliet och samtidigt
lämnade Kultur- och Fritidssektorn ansvaret för idrottshallar, anläggningar och
vandringsleder till Samhällsbyggnadssektorn.

Beslutsunderlag
KFN Verksamhetsberättelse bokslut 2018
KFN Investeringsredovisning 2018
KFN Investeringsredovisning tabell 2018
_____
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Dnr NKAF 2019/16

8

Ekonomisk uppföljning 2019

Förslag till beslut
Nämnden för kultur-, arbete- och folkhälsa beslutar:
Sektorchefens redogörelse om nämndens budget läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektorchefen redogör för nämndens budget.
_____
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Dnr NKAF 2019/34

9

Personalrapportering

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen om tillbud och risker samt personalläget läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapport från sektorn angående tillbud och risker samt personalläget.
_____
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Dnr NKAF 2019/

10

Intern kontroll 2019

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa beslutar:
Informationen om arbetet med att ta fram en intern kontrollplan läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För närvarande saknas en sammanhållen plan för nämndens Interna kontroll av
verksamheterna. En sådan ska utarbetas och risk- och konsekvensbedömningar av
verksamheterna, inte minst de som nyligen tillkommit, ska göras som underlag till vad
som ska ingå i en intern kontrollplan.

_____
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Dnr NKAF 2019/9

11

Ringsjöortens ryttarförening - ansökan
om extra stöd på grund av ökade
foderkostnader

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Ringsjöortens ryttarförening beviljas bidrag på grund av ökade foderkostnader med
50 000 kr.

Ärendebeskrivning
Ringsjöortens ryttarförening har i skrivelse inkommen 2019-01-14 ansökt om extra stöd
på grund av ökade foderkostnader. Årets torra sommar har gett foderbrist i nästan hela
landet vilket påverkar såväl kvalitet som pris. Utan ekonomiskt stöd har föreningen två
möjligheter att försöka få sin ekonomi i balans:
1. Höja lektionspriset med 37 % vilket sannolikt kommer att leda till att flera elever väljer
att sluta, intäkterna minskar.
2. Sälja några hästar, vilket kommer att leda till minskad verksamhet och därmed
minskade intäkter.
Ryttarföreningen har beräknat att de kommer att behöva 67 300 kronor för att klara årets
budget.

Beslutsunderlag
Ringsjöortens ryttarförening - ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader

Yrkande
Hanna Ershytt (C) föreslår att nämnden beslutar:
Ringsjöortens ryttarförening beviljas bidrag på grund av ökade foderkostnader med 50
000 kr.
_____
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Dnr NKAF 2019/19

12

Höörs Klätterklubb - fråga om möjlighet
att få resebidrag

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Höörs kommuns klätterklubbs ansökan om resebidrag avslås.
2. Nämnden upplyser sökanden om möjligheten söka bidrag enligt bidragsreglementet till
exempel anläggningsbidrag (för hyra av lokal som inte ägs av Höörs kommun).

Ärendebeskrivning
Höörs klätterklubb vill i skrivelse inkommen 2019-01-21 efterhöra möjligheten att erhålla
resebidrag. I kommunen finns ingen klätterlokal varför föreningen söker sig mot andra
kommuner där det finns klätterväggar.
I Höörs kommuns bidragsreglemente finns inget resebidrag. Föreningarna kan ansöka om
anläggnings- och utbildningsbidrag samt lokalt aktivitetsstöd.

Beslutsunderlag
Höörs Klätterklubb - fråga om möjlighet att få resebidrag
_____
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Dnr NKAF 2019/1

13

Ansökan om bidrag till Allsångskvällar
2019

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Höörs Föreningsallians beviljas 55 000 kr för genomförande av fem allsångskvällar.

Ärendebeskrivning
Höörs Föreningsallians (HFA) arrangerar tillsammans med Åke Hjerpe fem
allsångskvällar vid Bergrenska Gården under juli - augusti 2019. Traditionsenligt bjuder
Åke Hjerpe på gratis allsång för samtliga invånare i Höörs kommun med omnejd. Första
allsångskvällen är tillägnad förskolebarn som får en speciell inbjudan via förskolorna i
kommunen.
Höörs Föreningsallians ansöker i skrivelse daterad 2018-12-28 om bidrag på 55 000
kronor för genomförandet av arrangemanget.

Beslutsunderlag
Ansökan Höörs kommun 2019
_____
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Dnr NKAF 2019/11

14

Barnens Dag i Höör

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Frosta Frimurarklubbs ansökan om ekonomiskt stöd avslås.

Ärendebeskrivning
Frosta Frimurarklubb har planer på att förlägga ett barnens dag event i Höör sommaren
2019 förhoppningsvis tillsammans med den lokala Lionsklubben.
På programmet för dagen står tivoli, uppträde, utställare, ponnyridning med
mera. Föreningarna i kommunen kommer att erbjudas plats för att visa upp sina
verksamheter. Entreavgift kommer att tas ut men samtliga förskolor får gratisbiljetter.
Frimurarklubben ansöker i skrivelse inkommen 2019-01-15 om ett ekonomiskt stöd till
aktiviteten, lämplig plats att vara på samt tillfälliga infartsskyltar. Överskottet kommer att
användas för olika hjälpverksamheter i linje med Frimurarnas och Lions ordinarie
verksamhet.

Beslutsunderlag
Skrivelse ang Barnens Dag i Höör
_____
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Dnr NKAF 2019/14

15

Delegeringsbeslut, nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa 2019

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Redovisningen av beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut tagna med av nämnden för kultur, arbete och folkhälsa delegerad
beslutsrätt.
Besluten redovisas i följande förteckning:
Chef Arbetsmarknad och kultur, ansvar 500, december 2018, KFN 2019/21
Chef Arbetsmarknad och kultur, ansvar 500, januari 2019, NKAF 2019/7
Rektor Komvux, ansvar 512, januari 2019. NKAF 2019/24

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut - ansvar 500 - december
Redovisning av delegationsbeslut - ansvar 500 - januari
Redovisning av delegationsbeslut - ansvar 512 - januari
Utbetalningslista nr 153
Utbetalningslista nr 155
_____
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NKAF 2019/10

16

Anmälningar

Förslag till beslut
Nämnden för kultur-, arbete- och folkhälsa beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda ärenden
1. Anteckningar från gemensamt möte med BuN - SN - KFN au, 2018-12-05. KFN
2018/152
2. Arbetsbeskrivning - flytt av verksamheter från KFN till TN. NKAF 2019/5
3. Kommunfullmäktige 2018-12-19 § 178 - Regler för fyllnadsval och ledamöter och
ersättares inbördes ordning vid fyllnadsval i nämnd och kommunstyrelse under
mandatperioden 2019 -- 2022. NKAF 2019/7
4. Kommunfullmäktige 2018-12-19 § 179 - Ordning för inkallande av ersättare i de
nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige under mandatperioden
2019 - 2022. NKAF 2019/8
5. Skåneidrotten - inbjudan till nätverksträff för kommuner i Skåne 2019-03-13.
Skåneidrottens årliga mötesdag med kommunernas politiker och tjänstemän med intresse
för idrottsrelaterade frågor. NKAF 2019/21
6. Save the date! Inbjudan till kulturmingel på Kulturhuset Anders 2019-02-27 kl 17.00 -20.00. NKAF 2019/22
7. Kommunförbundet Skåne - inbjudan till konferens Barnkonventionen blir svensk lag Skåne rustar, 2019-02-26 i Eslöv. Målgrupp: Politiker, kommunchefer, förvaltningschefer.
NKAF 2019/23
8. Kommunförbundet Skåne - inbjudan till dialogkonferens vuxenutbildning med
skolverket 2019-03-21.
2019/25

Länk:

https://kfsk.se/konferens/?p=26757 NKAF

9. Inbjudan till Arbetslivsresurs seminarium "Framgång genom tidiga
rehabiliteringsinsatser" den 14 mars i Malmö. NKAF 2019/26
_____
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NKAF 2019/17

§ 17 Sektorn informerar
Beslut
Nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa beslutar:
Den lämnade informationen om sektorns syfte, arbetsområde och utmaningar från
sektorchefen, om biblioteksverksamheten från bibliotekschefen och om
arbetsmarknadsåtgärderna från handläggare läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om aktuellt från verksamheterna inom sektorn för kultur, arbete och folkhälsa.
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§ 18 Övriga frågor
Beslut
Nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa beslutar:
Anders Magnhagen (S) ska delta i Delregional kulturpolitisk överläggning sydväst med
Region Skåne den 4 mars i Malmö.

Ärendebeskrivning
Roger Stenberg (SD) frågar om sektorn använder utbildningsmaterialet ”Valet är ditt” om
valet.

