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Plats och tid

Älvkullen
Tisdagen den 8 juni 2021 kl 18:00–20:30
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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)
Johan Hårleman (M)
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Roger Stenberg (SD) tjänstgör för Helena Lindblom Ohlson (SD)
Jennie Svensson (SD) tjänstgör för Robert Nilsson (SD)

Utses att justera

Monika Gussarsson (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskansliet 21 juni 2021 klockan 15.00

Paragrafer 36–54

Sekreterare

Bianca Nilsson
Ordförande

Hanna Ershytt (C)
Justerande

Monika Gussarsson (MP)

ANSLAG/BEVIS
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Sammanträdesdatum
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Övriga

Miriam Steinwall (C)
Erik Mårtensson (KD)
Nino Dervisagic (M)
Annagreta Reinholdz (S)
Catharina Pålsson, sektorschef, kultur, arbete och folkhälsa
Gunilla Brantberger, administratör, kultur, arbete och folkhälsa
Kerstin Bondza, controller/gruppledare, kommunledningskontoret
§§36-41
Lotta Tornler, friluftlivssamordnare, samhällsbyggnadssektorn
§§36-40
Bianca Nilsson, nämndsekreterare, kommunledningskontoret
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§ 36 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter konstateras att samtliga beslutande
ledamöter är närvarande förutom Helena Lindblom Ohlson (SD) och Robert Nilsson (SD).
Roger Stenberg (SD) ersätter Helena Lindblom Ohlson (SD).
Jennie Svensson (SD) ersätter Robert Nilsson (SD).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 37 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

§ 38 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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§ 39 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, måndagen den 21 juni
2021 kl. 15:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 12:00 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

§ 40 Information från friluftlivssamordnare
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen från friluftlivssamordnaren läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Friluftlivssamordnare Lotta Tornler informerar om:
-Olika friluftsområden i Höörs kommun.
-Informationstavlor.
-Utmaningar kring friluftsområdena.
-Projekt, badplatsutveckling, omdragning av Skåneleden.
-Film om hur man ska elda i naturen visas.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/4

§ 41 Ekonomisk månadsuppföljning för
nämnden för kultur, arbete och folkhälsa
2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Den ekonomiska rapporten för april läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ekonomiska rapport för perioden
januari-april 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. KAF månadsuppföljning 2104.docx
3. KAF investeringsredovisning April 2021.docx
4. KAF investeringar 202104.pdf
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §33).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/11

§ 42 Intern kontroll 2021 - återrapportering
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Rutin för att följa upp i nämnden tagna beslut godkänns med tillägget att det ska
förtydligas gällande långsiktigheten.

Ärendebeskrivning
I enlighet med av nämnden. 2021-02-09 § 9, fastställd Intern kontrollplan för 2021 ska
rutin tas fram för att följa upp i nämnden tagna beslut.
Nämnden ska informeras i juni och december.
Rutin har upprättats. Beslut som tas av nämnden presenteras för sektorns ledningsgrupp
och status på besluten dokumenteras.

Beslutsunderlag
1. Rutin för att följa upp i nämnden tagna beslut.docx
2. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §34).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/122

§ 43 Riktlinjer för bostadsförsörjning - remiss
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Det finns inget att erinra mot ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs kommun
samrådsförslag version 210420.pdf”.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10 att lämna uppdrag till förvaltningen om att
förbereda nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.
En styrgrupp bestående av kommundirektör, samhällsbyggnadschef, socialchef, chef för
kultur, arbete och folkhälsa samt VD för HFAB tillsattes.
Analyser av bostadsmarknaden har genomförts under september 2020 till februari 2021
och preliminära slutsatser presenterades för KSau, socialnämnden samt NKAF i
december 2020.
Analyserna har färdigställts och förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits
fram med mål, nyckeltal och insatser.
Riktlinjerna ska samrådas med Länsstyrelsen, Region Skåne och berörda kommuner.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 91 att remittera riktlinjerna till samtliga
nämnder för yttrande senast 2021-06-01.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kommunstyrelsen 2021-05-04 (2021-05-04 KS §91).doc
3. Tjänsteskrivelse.docx
4. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs kommun samrådsförslag version 210420.pdf
5. Bostadsanalys Höörs kommun 210419.pdf
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §35).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/103

§ 44 Registrering av förening Epilepsiföreningen Norra Skåne
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Godkänna att Epilepsiföreningen Norra Skåne blir bidragsberättigad.

Ärendebeskrivning
Epilepsiföreningen Norra Skåne har registrerat sig som förening i Höörs kommun.
Föreningen uppfyller kraven för att vara registrerad i kommunens föreningsregister samt
att bli bidragsberättigad.
Handikappföreningar kan söka grundbidrag för medlemmar boende i Höörs kommun samt
anläggningsbidrag om verksamhet bedrivs i kommunen. Epilepsiföreningen har i
dagsläget ingen verksamhet i Höörs kommun.
I Höörs kommun finns ett antal handikappföreningar registrerade som erhåller bidrag för
medlemmar bosatta i kommunen.
Nämnden har att fatta beslut om föreningen ska bli bidragsberättigad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Meddelande.htm Uppgifter till föreningsregistret
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §36).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/112

§ 45 Ansökan om bidrag, sanering av scen och
dansgolv, Tjörnarps sockengille
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa besluta:
1. Tjörnarps sockengille beviljas 6 000 kronor för sanering av scen och dansgolv på Röda
Torg i Tjörnarp.
2. Ärendet ska behandlas på nytt vid decembersammanträdet för att eventuellt bevilja
ytterligare medel.

Ärendebeskrivning
Tjörnarps sockengille anhåller i skrivelse daterad 2021-04-26 om ett extra bidrag för
sanering av scen och dansgolv på Röda Torg i Tjörnarp, vilket har blivit nerklottrat.
Sanering

6 000 kronor

Målning och oljning, diverse förbrukningsmaterial

7 000 kronor

Summa 13 000 kronor + moms

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Ansökan om bidrag, sanering av scen och dansgolv, Tjörnarps sockengille.htm
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §38).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/95

§ 46 Ansökan om bidrag, Höörs Kanotklubb
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Uppdrar åt sektorn att tillsammans med representant från samhällsbyggnadssektorn
(ansvarig för friluftslivet) diskutera ärendet med anledning av pågående analys- och
planeringsarbete avseende kommunens badplatser, båtplatser, sportfiske med mera samt
att samhällsbyggnadssektorn ansvarar för skötselbidragen till föreningarna.

Ärendebeskrivning
Framtagen historik i ärendet
2016
Äskat medel för material för renovering av kanotförrådet – 385 500 kronor. KFN:s
presidium avslår ansökan med anledning av att ekonomiska förutsättningar saknas för att
ge önskat bidrag. Föreningen beviljas inte bygglov för en ny byggnad varför föreningen
måste renovera den befintliga stommen. Höörs Kanotklubb (HKK) ser det som relativt
hopplöst och oekonomiskt att renovera då förfallet av kanothuset har pågått alltför länge.
2017
Dåvarande kultur- och fritidschefen har meddelat kanotklubben att nämnden äskat en
summa för 2018 och framåt för att möta ett ökat underhållsbehov. Bjudit in Frosta
Multisport (FM) och kanotklubben till ett möte eftersom det fanns olika önskemål. HKK vill
inte träffas på samma möte som FM.
FM har inte avböjt att delta i mötet, lämnat in en skrivelse eftersom de inte har möjlighet
att komma.
KFN:s presidium 2017-04-05, ställer sig positiv till att äska medel ur investeringsbudgeten
för år 2019 under förutsättning att HKK och FM inhyses gemensamt. Uppdrar åt HKK att
inkomma med en förnyad ansökan inkluderande äskade medel från Allmänna arvsfonden
med flera.
KFN:s presidium 2017-08-15, uppdrar åt kultur- och fritidschefen att handlägga ärendet
tillsammans med Höörs Byggmyndighet. Kultur- och fritidssektorn har inte mottagit någon
förnyad ansökan från HKK.
KFN:s presidium 2017-09-05, avvaktar fortsatt handläggning av ärendet med anledning
av att föreningen måste inkomma med bygglovsansökan.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 46
2018 och 2019
Vid besiktning/kontroll (som görs årligen av anläggningarna) har föreningen uppmanats
att kontakta Höörs Föreningsallians för att få hjälp med översyn. 2019 är uppgiften att
huset ska rivas.
HKK bokade möte med HFA men representant från HFA kom inte till mötet.
2019-10-28 har HKK hos Tekniska nämnden ansökt om 1 275 000 kronor för renovering
av kanothuset.
Ansökan avslogs med hänvisning till att Höörs kommuns står inför omfattande analys- och
planeringsarbete avseende badplatser, båtplatser, sportfiske med mera. Eftersom arbetet
sträcker sig över flera år kan nämnden i nuläget inte behandla ansökan om
investeringsmedel.
HKK har varit i kontakt med RF-SISU Skåne om hjälp med nystart av föreningen. RFSISU kommer att kunna erbjuda ett renoveringsstöd för bryggorna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Skrivelse från Höörs Kanotklubb.htm
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §40).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/124

§ 47 Informationsärende: Förutsättning för
distansmöten
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen gällande förutsättningar för distansmöten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut från kommunstyrelsen gällande förutsättningar för distansmöten föredras av
Catharina Pålsson.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-04-20 (2021-04-20 KSAU §104).doc
2. Kommunstyrelsen 2021-05-04 (2021-05-04 KS §97).doc
3. Förutsättningar och kostnadsbild för politiska möten på distans.docx
4. FRLUL_2020_2620_R_ORG.pdf
5. Politiska_sammantra_den_pa_distans.pdf
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §42).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/136

§ 48 Informationsärende: Delaktighet för alla
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Fastställd plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning läggs
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2019-12-03 § 205 antagit plan för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning.
Sektorchef Catharina Pålsson informerar i ärendet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/22

§ 49 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 2021-04-23 - 2021-05-31
1. Utbetalning, utbildningsbidrag. NKAF 2021/115
2. Utbetalning, anläggningsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet. NKAF 2021/72

Beslutsunderlag
1. Delegationsrapport 2021-04-23 - 2021-05-31.htm
2. Delegationsbeslut, utbildningsbidrag.docx
3. Utbetalningslista 223.pdf
4. Delegationsbeslut 2021-04-30.docx
5. Utbetalningslista nr 224.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/21

§ 50 Anmälningar till nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa i juni 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. SÖSAM, protokoll 2021-04-15. NKAF 2021/10
2. SÖSAM, protokoll 2021-05-20. NKAF 2021/10
3. Kulturrådet, beslut om statsbidrag, Skapande skola, läsåret 2021/22. Höörs kommun
har sökt 728 932 kronor och beviljats 619 592 kronor. NKAF 2021/26.
4. Regeringskansliet - Ett Sverige som håller ihop. Regeringens insatser för minskad
segregation och goda livschanser för alla. NKAF 2021/123
5. Kulturrådet, beslut om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet,
kommunernas egna satsningar för läsåret 2021/22. NKAF 2021/125
6. Tack för grundbidrag, Neuroförbundet Lundabygden. NKAF 2021/70
7. Kommunfullmäktige § 53, beslut Priser och utmärkelser i Höörs kommun. NKAF
2020/265
8. Tillstånd- och tillsynsnämnden § 61, beslut om nya väg- och kvartersnamn i Maglehill
och i Stenskogen samt nya vägnamn vid Sätoftaskolan. NKAF 2021/91
9. Åtgärdsplan efter planerad arkivtillsyn 2021 Kultur och fritid. NKAF 2021/134

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protokoll 2021-04-15.pdf
Protokoll 2021-05-20.pdf
Kulturrådet, statsbidrag Skapande skola, läsåret 2021-22.pdf
Ett Sverige som håller ihop.pdf
Beslut_KUR 2021_2344.pdf
Beslutsbilaga 1 kulturskola egna satsningar läsåret 21-22.pdf
Villkorsbilaga kulturskola egna satsningar läsåret 21-22.pdf
Tack från Neuroförbundet Lundabygden.pdf
Kommunfullmäktige 2021-05-19 (2021-05-19 KF §53).doc

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Forts. § 50
10. Reservation § 53 Hanna Ershytt (C).pdf
11. Åtgärdsplan 2021 Kultur och fritid Höör.Docx
12. Höör Arkivtillsyn 2021 Kultur och fritid - Enkätsvar.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-08
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Dnr NKAF 2021/13

§ 51 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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-08
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Dnr NKAF 2021/14

§ 52 Återrapportering - kurser, konferenser,
verksamhetsbesök 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Nämnden tackar för återrapporteringen.

Ärendebeskrivning
En återrapportering av kurser, konferenser och verksamhetsbesök redovisas under denna
punkt.
Erik Mårtensson (KD) har deltagit på Kommunala pensionärsrådet den 10 maj.
Finns förslag på att rådet ska läggas ner.
Genomgång av arbetsuppgifter för medicinskt ansvarig (MAS)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-08
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Dnr NKAF 2021/16

§ 53 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
Sektorn informerar NKAF 2021-06-08.pptx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr NKAF 2021/15

§ 54 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

