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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Plats och tid

Älvkullen
Tisdagen den 15 december 2020 kl 18:00

Kallade ledamöter

Hanna Ershytt (C), ordförande
Christina Pehrson (L), 1:e vice ordf
Mona Schill-Ingvarsson (S), 2:e vice ordförande
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
Gunilla Brantberger, administratör
Kerstin Bondza, controller/gruppledare
Bianca Nilsson, nämndsekreterare

För att minimera risken för smittspridning under den pågående pandemin är det viktigt att vi
tillsammans följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
 Har du symptom, även milda, är det viktigt att du stannar hemma och undviker sociala kontakter.
 Får du symptom som är snabbt övergående bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom innan
du deltar i politiska möten.
 Ordföranden ansvarar för att ordningen vid nämndsammanträden upprätthålls. Vilket innebär att det
är ordförandes ansvar att avvisa en förtroendevald om hen visar symtom eller inte följer tillämpliga
föreskrifter.
 Om du tillhör en riskgrupp så bör du noga överväga om du ska delta eller kalla in en ersättare.
 Tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
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Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

1

Upprop

18:00

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Anmälan om jäv

4

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

5

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober
Kerstin Bondza

6

Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2023 för
nämnden för kultur, arbete och folkhälsa
Kerstin Bondza

7

Eventuellt ekonomiskt överskott 2020

8

Riktlinjer och taxor/avgifter för Höörs bibliotek
Catharina Pålsson

NKAF 2020/200

9

Översyn av taxor och avgifter inom kultur, arbete och
folkhälsas verksamhetsområde

NKAF 2020/257

10

Delegationsordning för nämnden för kultur, arbete och
folkhälsa
Catharina Pålsson

NKAF 2020/184

11

Kvalitetsrapport Vuxenutbildningen
Catharina Pålsson

NKAF 2020/246

12

Höörs Danscenter, ansökan om bidrag för kostnader i
samband med byte av lokal
Catharina Pålsson

NKAF 2020/82

13

Höörs Scoutkår, äskande om medel för installation av ny
värmepanna.
Catharina Pålsson

NKAF 2020/218

14

Ringsjöortens ryttarförening, äskande om medel
Catharina Pålsson

NKAF 2020/243

18:05

Dnr

NKAF 2020/70

NKAF 2020/191

18:45

NKAF 2020/258
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

15

Sammanträdesplan för nämnden för kultur, arbete och
folkhälsa samt dess arbetsutskott 2021
Catharina Pålsson

NKAF 2020/194

16

Fokusområde 2021
Ordförande

NKAF 2020/247

17

Anmälningar till nämnden för kultur arbete och folkhälsa i
december 2020
Catharina Pålsson

NKAF 2020/4

18

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2020
Catharina Pålsson

NKAF 2020/3

19

Sektorn informerar
Catharina Pålsson

NKAF 2020/5

20

Övrigt
Ordförande
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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. Helena Lindblom Ohlson (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, fredagen den 18 december
2020 kl. 12:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet 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 2020/70

5

Ekonomisk uppföljning per den
31 oktober

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Den ekonomiska rapporten för oktober läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ekonomiska rapport för perioden
januari-oktober 2020.

Beslutsunderlag
1. KAF månadsuppföljning 2010.docx
2. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §69).doc
_____
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Dnr NKAF 2020/191

6

Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP)
2022-2023 för nämnden för kultur, arbete
och folkhälsa

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Budgeten för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 2021 antas.
2. Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för nämnden för kultur, arbete och
folkhälsa för 2021 till 48 130 tkr. Till detta kommer kompensation för löneökningar,
inflation och kapitalkostnader, vilket ger en budgetram på 48 389 tkr.
Budgeten innehåller nämndens prioriterade områden 2021 som stödjer
kommunfullmäktiges mål Långsiktig hållbar ekonomi och miljö, God livsmiljö och boende
för alla, Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö samt Medborgare
och företagare är en resurs.
Kommunfullmäktiges beslutade förändringar av de ekonomiska ramarna i budget 2021
har beaktats i förslag till budget 2021 för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §70).doc
2. KAF nämndsbudget 2021.docx
3. Besparingar och konsekvenser inför 2021 november - Musikskolan.pdf
4. Tjänsteskrivelse 201119.docx
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 2020-10-20 (2020-10-20 NKAF §68).doc
_____
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Dnr NKAF 2020/258

7

Eventuellt ekonomiskt överskott 2020

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

Ärendebeskrivning
Med anledning av corona-pandemin kommer det att bli ett överskott på bidragsanslaget
för 2020 med cirka 30 000 kronor.
Överskottet beror till stor del på minskade aktiviteter hos ungdomsföreningarna.
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2020-12-01 föreslå att överskottet förs över
till musikskolan 2021 för att minska deras besparingar.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas beslut 2020-12-01 §74
2. Tjänsteskrivelse.docx
_____
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Dnr NKAF 2020/200

8

Riktlinjer och taxor/avgifter för Höörs
bibliotek

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Taxa och riktlinjer Höörs bibliotek antas att börja gälla 2021-xx-xx.
2. Taxan ersätter tidigare beslut gällande taxor/avgifter för Höörs bibliotek.

Ärendebeskrivning
För att bibliotekets medier ska ha en hög cirkulationstakt och kunna nå många
medborgare tas en avgift ut om media återlämnas efter utsatt återlämningsdag. Dessa
avgifter har legat på samma nivå under många år medan biblioteken i vårt närområde höjt
avgifterna.
Jämförelse med Eslövs bibliotek

Höörs nya förslag

Förseningsavgifter

Förseningsavgifter

Vanliga lån

2 kronor/dag

2 kronor/dag

1 veckaslån

2 kronor/dag

Finns inte i Höör

2 veckorslån

2 kronor/dag

2 kronor/dag

Lån av film och TV-spel

2 kronor/dag

15 kronor/dag

Fjärrlån

10 kronor/dag

5 kronor/dag

Jämförelse med Hörby och Hässleholm

Höörs nya förslag

Alla medier

2 kronor/dag

5 kronor/dag

Höörs bibliotek önskar anpassa avgifterna till samma nivå som biblioteken i närområdet.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §71).doc
2. Taxa och riktlinjer, Höörs bibliotek.docx
3. Tjänsteskrivelse 2020-10-28 (003).docx
_____
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Dnr NKAF 2020/257

9

Översyn av taxor och avgifter inom kultur,
arbete och folkhälsas verksamhetsområde

Förslag till beslut
Nämnden för kultur arbete och folkhälsa beslutar:
En årlig översyn av taxor och avgifter inom Kultur, arbete och folkhälsas
verksamhetsområde ska göras. Översynen ska behandlas vid höstens första möte.

Ärendebeskrivning
I samband med arbetsutskottets beslut i ärendet om riktlinjer och taxor/avgifter för Höörs
bibliotek beslutades att ett nytt ärende gällande översyn av taxor och avgifter ska
handläggas och behandlas på nämnden 2020-12-15.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §71).doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
_____
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Dnr NKAF 2020/184

10

Delegationsordning för nämnden för
kultur, arbete och folkhälsa

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Delegationsordningen för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa fastställs med
ändringar enligt förslag ”Delegationsordning NKAF 2020-12-15.docx”

Ärendebeskrivning
Punkten J Gymnasieskolan i den fastställda delegationsordningen tillhör
kommunstyrelsens delegationsordning och behöver därför plockas bort från nämnden för
kultur, arbete och folkhälsas delegationsordning.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §79).doc
2. Delegationsordning NKAF 2020-12-15.docx
3. Tjänsteskrivelse.docx
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-12-08

14 (24)

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/246

11

Kvalitetsrapport Vuxenutbildningen

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Kvalitetsrapporten för Vuxenutbildningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Rektor ansvarar för
kvalitetsarbetet på enhetsnivå och det ska genomföras tillsammans med elever, lärare
och övrig personal.
Syftet med det systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, visa
vad verksamheten gör, varför och vad det leder till. Det systematiska kvalitetsarbetet i
verksamheten ska följa upp, analysera, dokumentera och utveckla verksamheten. Ett
fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla elevers utveckling och
lärande.
Vuxenutbildningen sammanfattar verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i en
kvalitetsrapport för komvux och en för gymnasiets introduktionsprogram.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §72).doc
2. Kvalitetsrapport komvux 2020.docx
3. Kvalitetsrapport IM lå 2019-20.docx
4. Tjänsteskrivelse 2020-11-24.docx
_____
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Dnr NKAF 2020/82

12

Höörs Danscenter, ansökan om bidrag för
kostnader i samband med byte av lokal

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott beslutar föreslå nämnden för
kultur, arbete och folkhälsa besluta:
Höörs Danscenter beviljas resterande 22 500 kronor.

Ärendebeskrivning
Höörs Danscenter har i skrivelse daterad 2020-03-22 ansökt om bidrag för en del av
kostnaderna för renovering och anpassning av föreningens nya lokaler, Nya Torg 10.
Kostnaderna för renoveringsarbetet beräknades till 176 000 kronor. Föreningen har
beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen, 75 000 kronor, och från Aktiv Ungdom, 24 000
kronor.
Föreningen ansökte om 42 500 kronor från Höörs kommun.
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutade 2020-06-16 § 47 att bevilja föreningen
ett bidrag om 20 000 kronor samt att behandla ärendet ånyo vid decembersammanträdet
för att eventuellt bevilja ytterligare medel.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §73).doc
2. 2020-06-16 NKAF § 47.doc
3. Ansökan från Höörs Danscenter, ny lokal.xlsx
4. Ansökan om bidrag, 2020-03-22.pdf
5. Tjänsteskrivelse.docx
_____
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Dnr NKAF 2020/218

13

Höörs Scoutkår, äskande om medel för
installation av ny värmepanna.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Höörs scoutkår beviljas utökat anläggningsbidrag 2020 med 45 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Höörs scoutkår har under de senaste två vintrarna vid flera tillfällen tvingats ställa in
verksamheter på grund av att den pelletsanläggning som idag används inte fungerar som
den ska.
Efter möten med kommunens energirådgivare och flertalet prisjämförelser samt med
hänsyn tagen till miljön har föreningen valt att gå vidare med att investera i en luftvattenpump från Mitsubishi. Den har en Zubadan-teknik vilket ska vara en fördel kalla
vinterdagar samt prestanda som ger förhållandevis låg driftskostnad.
Kostnad för pump, exkl vattenpduktion, är 139 000 kr + moms = 173 750 kronor
Föreningen har i första hand letat efter möjliga externa bidrag men inte lyckats varför den
nya värmepumpen till fullo kommer att belasta föreningens ekonomi.
Mot ovanstående förklaring ansöker Höörs scoutkår om ett utökat anläggningsbidrag
2020, för hjälp med finansiering av ny luftvärmepump.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §74).doc
2. Ansökan utökat anläggningsbidrag Höörs kommun 2020.pdf
3. Skrivelse från Höörs Scoutkår.htm
4. Offert Höörs Scoutkår.pdf
5. Värmepump Höörs Scoutgård.pdf
6. Jämförelseunderlag värmepanna 2020 alla offerter.xlsx
7. Tjänsteskrivelse.docx
_____
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Dnr NKAF 2020/243

14

Ringsjöortens ryttarförening, äskande om
medel

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott föreslår nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa besluta:
1. Ringsjöortens ryttarförening beviljas ett extra maxat anläggningsbidrag för 2020 med
155 770 kronor. Föreningen ska prioritera att få vatten- och avlopp nergrävt samt åtgärder
gällande el och belysning.
2. Föreningen ska återrapportera efter utfört arbete.

Ärendebeskrivning
Representanter från ryttarföreningens styrelse, ordförande och kassör, kontaktade
sektorn i november 2020 med anledning av att föreningens anläggning är i stort behov av
upprustning och renovering.
Mest akut är:
Inomhusbelysning till ridhuset – befintlig är så dålig att det har hänt att armatur ramlat
ner.
Allmänt underhåll ridhuset – ny takavvattning och vindskiveplåtar på gavlar
Ersätta befintlig toalett i ridhuset med tillgänglighetsanpassning
Takrenovering, ridhuset – takåsar, kondenssydd, nock över öppnad del, takgips i
cafeterian samt spackling och målning
Domartornet är fuktangripet, måste vara funktionsdugligt för tävlingsverksamheten
Sättning av LPS tank, vatten och avlopp. Risk att föreningen får vite om inte detta blir
åtgärdat.
2018 kontaktade ryttarföreningen kommunen med anledning av de höga kostnaderna för
kommunalt vatten och avlopp. Kostnaden uppgick till drygt 183 000 kronor. Föreningen
har av MittSkåne vatten fått en avbetalningsplan på kostnaden.
För de större åtgärderna har offerter begärts in och summan för akuta och nödvändiga
reparationer är 970 000 kronor.
Föreningen har även sökt och söker medel från Jordbruksverket, Allmänna Arvsfonden
och RF-SISU.
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Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §75).doc
2. Träff med Ringsjöortens rf 2020-11-12.docx
3. Budgetmall_for_lokalstod_utg_3-2020-08-20.xlsx
4. Offert ridhusbelysning.pdf
5. Prisuppgift Allmän underhåll.pdf
6. Prisuppgift HCP toalett.pdf
7. Prisuppgift Tak.pdf
8. Ridhuset Fadriften.pdf
9. Tjänsteskrivelse.docx
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/194

15

Sammanträdesplan för nämnden för
kultur, arbete och folkhälsa samt dess
arbetsutskott 2021

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Godkänna sammanträdesplaneringen avseende nämnden för kultur, arbete och folkhälsa
år 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliet har tagit fram ett förslag för sammanträdesplan för år 2021.
Förslaget innebär ingen förändring från innevarande år.
Förslaget är utformat på ett sådant sätt att inga sammanträden sammanfaller med
sportlov, påsklov eller höstlov. Förslaget tar särskild hänsyn till kommunens ekonomiska
rapporter och till budgetprocessen i kommunen.
Arbetsutskottet sammanträder på tisdagar klockan 16.30.
Nämnden sammanträder på tisdagar klockan 18:00.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §76).doc
2. Utkast tidplan för NKAF 2021.docx
3. Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 201005.docx
_____
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Dnr NKAF 2020/247

16

Fokusområde 2021

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

Ärendebeskrivning
Genomgång av fokusområden för 2021.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §78).doc
2. Fokusområde KAF 2021 2020-11-26.docx
_____
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2020/4

17

Anmälningar till nämnden för kultur
arbete och folkhälsa i december 2020

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Anmälningarna för december 2020 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:
1. Myndigheten för delaktighet - utvärdering, Fokus delaktighet - ett verktyg för en
tillgänglig kommun. NKAF 2020/199
2. Sydarkivera, arkivtillsyn 2020-10-13, intern service och samhällsservice. NKAF
2020/236
3. Kommunfullmäktige 2020-11-04 § 115, beslut Revidering av bidragsbestämmelser för
kommunala bidrag gällande kulturföreningar. NKAF 2020/106
4. Länsstyrelsen Skåne, avsiktsförklaring för medverkan i verksamheten samhälls- och
hälsokommunikatörer. NKAF 2020/254
5. Protokoll från nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01
6. Rutin för riktlinjer för sekretessärenden vid nämnden för kultur, arbete och folkhälsas
samt dess arbetsutskotts sammanträden NKAF 2020/4

Beslutsunderlag
1. Utvärdering Fokus delaktighet.pdf
2. Åtgärdsplan Höör 2020.Docx
3. Kommunfullmäktige 2020-11-04 (2020-11-04 KF §115).doc
4. Avsiktsförklaring.pdf
5. Projektplan 2021 -- 2023.pdf
6. Protokoll.doc
7. Rutin - riktlinjer för sekretessärenden vid nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.docx
_____
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Dnr NKAF 2020/3

18

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2020

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 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 lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande:
1. Redovisning av sektorschefens delegationsbeslut tagna under december 2020.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegationsbeslut - ansvar 500 - december 2020.docx
2. Utbetalningslista nr 209.pdf
_____
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Dnr NKAF 2020/5
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Sektorn informerar

Förslag till 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 au 2020-12-01.pptx
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

20
_____

Övrigt

Datum

Sida

2020-12-08

24 (24)

