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Datum

Sida
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Plats och tid

Älvkullen
Tisdagen den 8 september 2020 kl 18:00

Kallade ledamöter

Hanna Ershytt (C), ordförande
Christina Pehrson (L), 1:e vice ordf
Mona Schill-Ingvarsson (S)
Gunilla Malmqvist (M)
Johan Hårleman (M)
Monika Gussarsson (MP)
Maria Oscarsson (V)
Helena Lindblom Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)

För kännedom

Miriam Steinwall (C)
Mattias Svensson (L)
Erik Mårtensson (KD)
Nino Dervisagic (M)
Annagreta Reinholdz (S)
Kerstin von Seth (MP)
Torbjörn Malvå (V)
Roger Stenberg (SD)
Jennie Svensson (SD)

Övriga kallade

Catharina Pålsson, sektorschef, kultur, arbete och folkhälsa
Gunilla Brantberger, administratör, kultur, arbete och folkhälsa
Kerstin Bondza, controller/gruppledare, kommunledningskontoret
Susanne Persson, projektledare, kultur, arbete och folkhälsa
Örjan Lindström, arbetsmarknadsstrateg, kultur arbete och folkhälsa
Bianca Nilsson, nämndsekreterare, kommunledningskontoret

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Anmälan om jäv

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

5

Sektorn informerar
Catharina Pålsson, Kerstin Bondza, Susanne Persson och
Örjan Lindström

18:05

NKAF 2020/5

6

Val av ledamot i kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott

NKAF 2020/52

7

Ansökan om registrering av ideell förening - FIVA founder
(Förening som inkluderar, validerar, accepterar alla
individer)

NKAF 2020/37

8

Intern kontrollplan 2020 - återrapportering

NKAF 2019/276

9

Information - Måluppfyllelse KAF 2020

NKAF 2020/171

10

Anmälningar till arbetsutskottet i augusti och nämnden i
september 2020

NKAF 2020/4
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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3

Anmälan om jäv

Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Ärendebeskrivning
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
(Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
(Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap,
ovänskap etc.)
_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Johan Hårleman (M) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, fredagen
den 11 september 2020 kl. 08:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 08:00 i kommunhuset på
kanslienheten. Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna en ersättare, i första
hand inom det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista
hand ska den föreslagna justeraren med förhinder vända sig till kanslienheten.
_____
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Dnr NKAF 2020/5

5

Sektorn informerar

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

Ärendebeskrivning
Information kring sektorns arbete och aktuellt inom nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Sektorn informerar NKAF 2020-09-08.pptx
_____
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Dnr NKAF 2020/52

6

Val av ledamot i kultur, arbete och
folkhälsas arbetsutskott

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Utse xxxx xxxx (x) till ny ledamot i nämnden för kultur, arbete och folkhälsas
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Anders Magnhagen (S) har avsagt sig och entledigats från sin post som ledamot i
nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa bör tillsätta en ny ledamot i
arbetsutskottet skyndsamt enligt punkt 7.2 i reglementet för nämnden för kultur, arbete
och folkhälsa.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-06-10 (2020-06-10 KF § 70).pdf
_____
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Dnr NKAF 2020/37

7

Ansökan om registrering av ideell
förening - FIVA founder (Förening som
inkluderar, validerar, accepterar alla
individer)

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Föreningen FIVA (Förening som inkluderar, validerar, accepterar alla individer) blir
registrerad och bidragsberättigad som förening med ungdomsverksamhet.

Ärendebeskrivning
FIVA, Förening som inkluderar, validerar och accepterar, har som ändamål att bedriva
ideell verksamhet som i förebyggande syfte ska stödja och hjälpa barn och ungdomar i
social utsatta situationer in i föreningslivet genom verksamhetens nätverk och träffar. En
särskild målsättning är att etablera en samverkan föreningar och verksamheter emellan.
Föreningen ska verka för alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid och föreningens
aktiviteter riktar sig främst till barn och ungdomar upp till 19 år samt barn 0 - 4 år
tillsammans med föräldrar.
Från ålder 0 - 4 år kan man som medlem delta i en gymnastiklekgrupp en gång/vecka.
Föreningens mål och syfte:
Etablera en samverkan föreningar emellan för att tillsammans kunna skapa gemensamma
mål om att främja alla barn och ungas rätt till en meningsfull fritid
1. Aktivt arbeta med att förebygga utanförskap
2. I tidigt skede öka föräldrar, barn och ungas intresse av att ansluta sig till en förening
3. Ge möjlighet till trygga förebilder som vägleder och influerar med sunda värderingar
4. Ge möjlighet att genom FIVA ansluta sig till en förening oberoende av förutsättningar
eller social status
Föreningen har varit i kontakt med RF-SISU Skåne ang diskussion
vilken riksidrottsorganisation föreningen bör tillhöra och blivit rekommenderade att söka
medlemskap i gymnastikförbundet.
Catharina Pålsson och Gunilla Brantberger har träffat Ronja Ojala 2020-06-23 och
diskuterat förutsättningarna.
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Beslutsunderlag
1. Verksamhetsbeskrivning.pdf
2. Stadgar FIVA founder.docx
3. Mötesprotokoll 2020-01-20.docx
4. Mail 2020-03-04.htm
5. BUDGET A°R 2020 FIVA.pdf
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-08-25 (2020-08-25 NKAF
au §53).doc
_____
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Dnr NKAF 2019/276

8

Intern kontrollplan 2020 - återrapportering

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen om intern kontroll 2020 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om intern kontroll 2020 för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse återrapportering Intern kontrollplan.docx
2. Rutiner vid anställning med arbetsmarknadsåtgärder.pdf
3. Rutiner vid upprättande av aktivitets-praktikavtal.pdf
4. NKAF interna kontrollplan 2020.docx.pdf
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-08-25 (2020-08-25 NKAF
au §52).doc
_____
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Dnr NKAF 2020/171

9

Information - Måluppfyllelse KAF 2020

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

Ärendebeskrivning
Sektorschefen Catharina Pålsson informerar om måluppfyllelsen för 2020.

Beslutsunderlag
1. MALL Delårsrapport Måluppfyllelse 2020.docx
2. Delårsbokslut Måluppfyllelse 2020.docx
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-08-25 (2020-08-25 NKAF
au §51).doc
_____
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Dnr NKAF 2020/4

10

Anmälningar till arbetsutskottet i augusti
och nämnden i september 2020

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

Ärendebeskrivning
1. SÖSAM, protokoll 2020-05-28. NKAF 2020/13
2. Överenskommelse Trygg Ungdom 2020/2021. NKAF 2020/118
3. Beslut, Tillstånd- och tillsynsnämnden, § 81. Namn på nya vägar i Höörs tätort,
Bangårdsgatan. NKAF 2020/116
4. Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-15 § 62, beslutar att ställa sig bakom förslaget
till Biblioteksplan 2021 -- 2024. NKAF 2019/274
5. Justerat protokoll från nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott
2020-08-25

Beslutsunderlag
1. Protokoll 2020-05-28.pdf
2. Överenskommelse Trygg Ungdom 2020-2021.pdf
3. REGELVERK FÖR NATTVANDRARNA HÖÖR.docx.pdf
4. Tillstånds- och tillsynsnämnden 2020-06-10 (2020-06-10 TTN §81).doc
5. ALLM-2020-359 1 Namnberedning.pdf.pdf
6. Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-15 (2020-06-15 BUN §62).doc
7. Justerat nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskotts protokoll
20200825.pdf
_____

