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Hanna Ershytt (C), ordförande
Christina Pehrson (L), 1:e vice ordf
Mona Schill-Ingvarsson (S), 2:e vice ordförande
Gunilla Malmqvist (M), §§ 8-18
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Utses att justera
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Paragrafer 1–18

Sekreterare

Dorentina Zukaj
Ordförande

Hanna Ershytt (C)
Justerande

Christina Pehrson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Övriga

Miriam Steinwall (C)
Erik Mårtensson (KD)
Jennie Svensson (SD)
Catharina Pålsson, sektorschef, kultur, arbete och folkhälsa
Gunilla Brantberger, administratör, kultur, arbete och folkhälsa
Kerstin Bondza, controller/gruppledare, kommunledningskontoret,
§§ 1-6
Dorentina Zukaj, nämndsekreterare, kanslienheten
Gull-Britt Persson, integrationskoordinator/ansvarig för
modersmålsenheten, integration §§ 1-5
Susanne Mildring, integration- och bostadshandläggare, kultur,
arbete och folkhälsa §§ 1-5
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§ 1 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Gunilla Malmqvist (M) och Robert Nilsson
(SD). Gunilla Malmqvist (M) ersätts av Nino Dervisagic (M) och Robert Nilsson (SD)
ersätts av Roger Stenberg (SD).
_____

Justerande

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Anmälan om jäv
Beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller tjänstgörande 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

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09

7 (23)

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 4 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott beslutar:
1. Christina Pehrson (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, måndagen
den 15 februari 2021 kl. 09:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering måndagen efter mötet kl. 12:30 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

§ 5 Information från integrationsenheten
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen från integrationsenheten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gull-Britt Persson och Susanne Mildring informerar om integrationsenhetens verksamhet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/6

§ 6 Årsredovisning för nämnden för kultur
arbete och folkhälsa (NKAF) 2020
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Godkänna Årsredovisning 2020, verksamhetsberättelse och investeringsredovisning för
nämnden för kultur arbete och folkhälsa.
2. Årsredovisning 2020, verksamhetsberättelse och investeringsredovisning överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
3. Dra tillbaka hemställan och beskedet lämnas som svar på kommunstyrelsens
återremiss.

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett underskott på 1,3 mnkr för
verksamhetsåret 2020. Ungbo och badet redovisar större underskott vilket delvis vägs
upp av överskott inom framför allt vuxenutbildningen och arbetsmarknadsåtgärder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 210128.docx
2. KAF Verksamhetsberättelse 2020.docx
3. KAF investeringar 2020.xls
4. KAF investerinsredovisning 2020.docx
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §5).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2020/247

§ 7 Information om Fokusområde 2021
Beslut
Nämnden för kultur arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen om Fokusområde för 2021 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden beslutade 2020-12-15 § 91 att anta fokusområdena med tillägg.
Dokumentet är kompletterat med tilläggen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Fokusområde KAF 2021 2020-12-15.docx
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2020-12-01 (2020-12-01 NKAF
au §78).doc
4. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 2020-12-15 (2020-12-15 NKAF §91).doc
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §6).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2019/276

§ 8 Intern kontrollplan 2020 - återrapportering
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Rapporteringen om den interna kontrollen för 2020 godkännes.
2. Beslutet sänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa antog 2019-12-03 § 93 intern kontrollplan för
2020.
Punkt 1 Rutiner för att möta befolkningsökningen på 250 personer/år inom kultur- och
fritidsområdet
Arbetet för att utveckla sektorns verksamheter så att de kan möta den tänkta
befolkningsökningen har försvårats på grund av pandemin.
En befolkningsökning på i genomsnitt 250 personer/år kommer framför allt att medföra att
verksamheter som exempelvis kulturgården, musikskolan och föreningslivet behöva mer
lokaler som idag inte finns.
Befolkningsökningen i kommunen under 2020 var 76 personer.
Punkt 2 I vilken grad har verksamheten lyckats med det nya uppdraget, gränsdragning
och utveckling av samverkan som leder till synergieffekter
Delegationsordning för den nya sektorn är antagen av nämnden 2020-12-15 § 84, NKAF
2020/184. Arbete med ett årshjul är igång men har försvårats på grund av pandemin.
Det finns ett gott samarbete både inom sektorns verksamheter och med övriga
kommunala verksamheter.
Punkt 3 Rutin för att följa upp i nämnden tagna beslut
Sektorn har kontroll på att tagna beslut genomförs.
Punkt 4 Rutiner för att arbetsmarknadsåtgärderna följs
Enhetschefen för Växthuset och Drivhuset har upprättat rutiner. Rutinerna redovisades för
nämnden 2020-09-08 § 60.
Stickprov är utförda av arbetsmarknadsstrategen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. NKAF interna kontrollplan 2020.docx.pdf
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §7).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/11

§ 9 Intern kontrollplan 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Intern kontroll för 2021 för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa antas.
2. Beslutet sänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning
Catharina Pålsson informerar om intern kontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2021.docx
2. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §8).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/19

§ 10 Muntlig information om fältverksamhet
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen om fältverksamheten är delgiven.

Ärendebeskrivning
Under våren 2021 kommer sektorn för kultur, arbete och folkhälsa tillsammans med social
sektor och barn- och utbildningssektorn påbörja ett utvecklingsarbete för att hitta nya
former för det förebyggande arbetet för barn, ungdomar och deras familjer.
Från kultur, arbete och folkhälsa kommer i huvudsak Kulturgården och Drivhuset att
arbeta med frågan.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §9).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2020/265

§ 11 Yttrande över priser och utmärkelser som
Höörs kommun ska dela ut i framtiden
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Framföra nedanstående synpunkter till kommunstyrelsen med tillägg att utdelningen
sker på nationaldagen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-25 § 161 att remittera rubricerat
ärende till NKAF för yttrande.
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit att några priser ersätts av ”Årets Höörs
gärning”, det framgår inte vilka priser som är tänkta att ersättas.
Synpunkter på riktlinjer för det nya priset:
Andra stycket – gärningen ska ha skett inom Höörs kommuns geografiska område
exkluderar framför allt idrottsprestationer som ofta sker på annan ort. Förslag: gärningen
ska ha utförts av person bosatt i Höörs kommun eller aktiv i verksamhet med säte i Höörs
kommun.
En del av kommunens priser delas ut i samband med nationaldagsfirandet. Avslutas inte
omröstningen förrän den 31 maj måste priset delas ut vid en annan ceremoni.
Bör vara en lägsta ålder för att få delta i omröstningen.
Alla åldrar kan bli nominerade?
Kultur, arbete och folkhälsa delar ut följande priser:
Utmärkelse för bästa idrottsmannagärning
Sport 60:s vandringspris
Kulturstipendium
Kulturstipendium för ungdomar
Utmärkelse för bästa idrottsmannagärning och kulturstipendium skulle kunna ersättas
med Årets Höörs gärning. Ungdomspriserna bör finnas kvar, handläggas och delas ut av
Kultur, arbete och folkhälsa.
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutade 2019-03-12 § 20 att sända stadgarna
för Byggnadsvårdspriset till miljö- och byggnadsnämnden för att utarbeta ett förslag där
miljö- och byggnadsnämnden utser pristagare av Byggnadsvårdspriset från och med
2020.
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa föreslår att utdelningen sker på nationaldagen.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordförande yrkar på tillägg att utdelningen sker på nationaldagen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-08-25 (2020-08-25 KSAU §161).pdf
3. Tjänsteskrivelseremiss.pdf
4. RiktlinjerÅretsHöörsgärning.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-11-19 (2019-11-19 KSAU §249).doc
6. Kommunstyrelsen 2019-08-13 (2019-08-13 KS §133).doc
7. meddelandehtml.html Meddelande om beslut
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2020/261

§ 12 Ansökan om registrering av ny
kulturförening - Höör Barocks
vänförening
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Föreningen Höör Barocks vänförening blir registrerad och bidragsberättigad som
kulturförening.

Ärendebeskrivning
Föreningen Höör Barocks vänförening har i skrivelse 2020-12-04 ansökt om att bli
bidragsberättigad förening.
Syftet med föreningen ska vara att stödja Höör Barocks verksamhet samt att främja
intresset för barockmusik och för barocken som stilinriktning och historisk epok.
Föreningen har också för avsikt att arrangera föreläsningar, utställningar matavsmakning
mm och samarbeta med Bosjöklosters Vänner.
För att uppmuntra ungdomars musicerande vill föreningen årligen vid sommarfestivalen
dela ut ett stipendium till en ungdom som vänföreningen tillsammans med Höör Barock
utser.
Sektorn har ifrågasatt varför inte föreningen i stället blir en sektion under Höör Barock
men föreningen tror att det är bättre ur ett ekonomiskt perspektiv med separata styrelser
och ekonomi.
Höör Barock har inkomster och en verksamhet som musikerna till stor del lever av,
vänföreningen är tänkt som en kulturförening för de Höörsbor som är intresserade av
barocken samt ha ett bredare kulturhistoriskt syfte.
Nybildade föreningar har möjlighet att söka startbidrag.
Föreningen uppfyller kraven på att bli bidragsberättigad i enlighet med bestämmelserna
för kommunala bidrag – kulturföreningar.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tjänsteskrivelse.docx
Registrering av ny kulturförening, ansökan om startbidrag.pdf
Budget.pdf
Verksamhetsplan.pdf
Protokoll, konstituerande möte 2020-10-03.pdf
Stadgar.pdf
Protokoll, konstituerande styrelsemöte 2020-10-07.pdf

Justerande

Utdragsbestyrkande
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8. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §12).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/22

§ 13 Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2021
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. Delegationsrapport 2020-12-07 - 2021-01-31
2. Delegationsbeslut, detaljplan Ekeröd 6,4, samråd
3. Delegationsbeslut, detaljplan för delar av Höör 19,7 och Åkersberg 1,6

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delegationsbeslut, detaljplan Ekeröd 6,4, samråd.docx
Delegationsbeslut, detaljplan för delar av Höör 19,7 och Åkersberg 1,6.docx
Beslutsattestander och ersättare inom KAF 2021.pdf
Prislista, Växthuset.docx
Underlag för utbetalning, Trygg Ungdom, hösten 2020.pdf
Delegationsrapport 2020-12-07 - 2021-01-31.htm

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/21

§ 14 Anmälningar till nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa i februari 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas nedan:
1. Regeringsbeslut gällande budgetåret 2021 för myndigheten för kulturanalys
2. Halvårsrapport gällande Höörs kommuns föreningar
3. Tack från Höör-Hörby Soroptimistklubb
4. Nyhetsbrev från Svensk biblioteksförening
5. SÖSAM protokoll 2020-11-26
6. SÖSAM protokoll 2021-01-21
7. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26

Beslutsunderlag
1. RB för budgetåret 2021 Myndigheten för kulturanalys.pdf
2. Halvårsrapport för Höörs kommun juli - dec.pdf
3. Tack från Höör-Hörby Soroptimistklubb.pdf
4. Nyhetsbrev 4-2020.htm
5. Protokoll 2020-11-26.pdf
6. Protokoll 2021-01-21.pdf
7. Protokoll.doc
8. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2021/13

§ 15 Kurser och konferenser 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
I enlighet med antagen delegationsordning kan ordföranden fatta beslut om deltagande
med arvode på konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs och
kontaktpersonsuppdrag.
Nämnden beslutade 2019-04-29 § 32 att upprätta en lista över sektorns olika
ansvarsområde som ska ligga till grund för politikernas intresseområde.
2020-03-31 § 28 beslutade nämnden att tills vidare ställa in deltagande på kurser och
konferenser.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §13).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2021/14

§ 16 Återrapportering - kurser, konferenser,
verksamhetsbesök 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Inget att återrapportera.

Ärendebeskrivning
En återrapportering av kurser, konferenser och verksamhetsbesök redovisas under denna
punkt.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-01-26 (2021-01-26 NKAF
au §14).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2021/16

§ 17 Sektorn informerar
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen från sektorn läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Catharina Pålsson informerar kring sektorns arbete och aktuellt inom nämndens
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
1. Sektorn informerar NKAF au 2021-01-26.pptx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2021/15

§ 18 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

