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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Plats och tid

Kulturhuset Anders
Tisdagen den 20 oktober 2020 kl 18:00–21:30

Beslutande

Hanna Ershytt (C), ordförande
Mona Schill-Ingvarsson (S), 2:e vice ordförande
Gunilla Malmqvist (M) §§63-70
Johan Hårleman (M)
Monika Gussarsson (MP)
Maria Oscarsson (V)
Helena Lindblom Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Mattias Svensson (L) tjänstgör för Christina Pehrson (L)
Nino Dervisagic (M) tjänstgör för Gunilla Malmqvist (M) §§71-75

Utses att justera

Monika Gussarsson (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Södergatan 28, 2020-10-23, 08:00

Paragrafer 63–75

Sekreterare

Bianca Nilsson
Ordförande

Hanna Ershytt (C)
Justerande

Monika Gussarsson (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-23

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset Södergatan 28, Höör

Datum då anslaget tas ned

2020-11-14
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Övriga

Miriam Steinwall (C)
Erik Mårtensson (KD) §§63-68
Nino Dervisagic (M) §§63-70
Annagreta Reinholdz (S) §§63-73
Roger Stenberg (SD)
Catharina Pålsson, sektorschef, kultur, arbete och folkhälsa
Gunilla Brantberger, administratör, kultur, arbete och folkhälsa
Kerstin Bondza, controller/gruppledare, kommunledningskontoret
§§63-69
Bianca Nilsson, nämndsekreterare, kommunledningskontoret
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 63 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Christina Persson (L).
Christina Persson (L) ersätts av Mattias Svensson (L).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 64 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 65 Anmälan om jäv
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.)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 66 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Monika Gussarsson (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, fredagen den 23 oktober
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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/70

§ 67 Delårsredovisning för nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa per den 31 augusti
2020
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Delårsrapporten 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi i delårsrapport för januari-augusti 2020.
Delårsrapporten omfattar periodens händelser, ekonomisk utvärdering med utfall och
helårsprognos samt investeringsredovisning.
Helena Lindblom Ohlson (SD) ställer en fråga om statsbidragen för kvartal 3 och 4 år
2019 från Migrationsverket som sektorn tar med sig och besvarar vid nästkommande
sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse200928.docx
2. KAF Verksamhetsberättelse delår 202008.docx
3. KAF Investeringsredovisning 202008.pdf
4. KAF investeringar 2008.docx.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/191

§ 68 Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP)
2022-2023 för nämnden för kultur, arbete
och folkhälsa
Beslut
Nämnden för arbete, kultur och folkhälsa beslutar:
Den muntliga diskussionen från dagens sammanträde ska ligga till grund för
sektorns fortsatta arbete med budget 2021 samt att sektorn ska ta hänsyn till
kommunfullmäktiges beslut gällande budgetramarna.

Ärendebeskrivning
Budget 2021 och VEP 2023 har upprättats för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.
Budgeten utgår från Alliansens förslag till budgetramar, slutlig budget fastställs av
kommunfullmäktige den 4 november 2020.
Budgeten innehåller nämndens prioriterade områden för 2021.
Yrkanden
Hanna Ershytt (C) yrkar att den muntliga diskussionen från dagens sammanträde
ska ligga till grund för sektorns fortsatta arbete med budget 2021 samt att sektorn ska ta
hänsyn till kommunfullmäktiges beslut gällande budgetramarna.

Beslutsunderlag
1. KAF nämndsbudget 2021.pdf
2. Tjänsteskrivelse 201013.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/186

§ 69 Omfördelning av investeringsanslag 2020
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Överföra 120 000 kronor i investeringsbudgeten 2020 från musikskolan till Kulturgården.

Ärendebeskrivning
Den planerade investeringen på musikskolan är genomförd och avslutad. Musikskolan har
i investeringsbudget för 2020 tilldelats 200 000 kronor för inköp av lärarinstrument.
Investeringen på lärarinstrument påbörjades redan 2019 efter ett beslut i
kommunfullmäktige att omfördela investeringspengar från Kulturgården till musikskolan.
De 120 000 kronor som överfördes till musikskolan 2019 förs nu tillbaka till Kulturgården
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/184

§ 70 Delegationsordning för nämnden för
kultur, arbete och folkhälsa
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Delegationsordningen för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa fastställs med
ändringar under punkterna C.1, F.1, F.3, I.8, I.11 samt J.2
2. Delegationsordningen för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa börjar gälla den 20
oktober 2020.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har omformats till nämnden för kultur, arbete och folkhälsa. På
grund av detta har delegationsordningen setts över.
Yrkanden
Hanna Ershytt (C) yrkar att delegationsordningen fastställs med ändringar under
punkterna C.1, F.1, F.3, I.8, I.11 samt J.2.

Beslutsunderlag
1. Delegationsordning MALL till nämnderna.docx
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Delegationslista 2017.docx (Delegationsordning för kultur och fritidsnämnden 2017)
4. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning rev BUN 181119.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2020/3

§ 71 Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2020
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:
Chef kultur, arbete och folkhälsa, ansvar 500, september 2020, NKAF 2020/6

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegationsbeslut - ansvar 500 - september 2020.docx
2. Tjänsteskrivelse 2020-09-23.docx
3. Utbetalningslista nr 207.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-20

13 (16)

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/4

§ 72 Anmälningar till nämnden i oktober 2020
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll SÖSAM 2020-10-01. NKAF 2020/13
2. RF-SISU Skåne, halvårsrapport för Höörs kommun januari - juni 2020. NKAF 2019/286
3. Kommunfullmäktige 2020-06-10 § 70, Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda
2018 -- 2022. NKAF 2020/52

Beslutsunderlag
1. Protokoll 2020-10-01.pdf
2. Halvårsrapport för Höörs kommun jan.pdf
3. Kommunfullmäktige 2020-06-10 (2020-06-10 KF § 70).pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 73 Rapporter
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Erik Mårtensson (KD) har varit på sammanträde med Kommunala pensionärsrådet den 21
september 2020. Vid sammanträdet redogörs för hur Höörs kommun klarat sig så här
långt i pandemin.
Hanna Ershytt (C) har haft ett möte med SPF Seniorerna Höör Klubb 72 och
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) där det framkom önskemål om att kunna koka
kaffe på Älvkullen. Hanna Ershytt (C) har kontaktat HFAB som ska se över denna
möjlighet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/5

§ 74 Sektorn informerar
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen om sektorns arbete läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information kring sektorns arbete och aktuellt inom nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Sektorn informerar NKAF 2020-10-20.pptx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 75 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inget att hantera under övrigt punkten vid dagens sammanträde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

