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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Plats och tid

Älvkullen
Tisdagen den 28 september 2021 kl 18:00–20:30

Beslutande

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)
Pierre Malmberg Nyborg (V)
Helena Lindblom Ohlson (SD)
Roger Stenberg (SD) tjänstgör för Robert Nilsson (SD)

Utses att justera

Pierre Malmberg Nyborg (V)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2021-09-30, klockan 09.00

Paragrafer 55–69

Sekreterare

Bianca Nilsson
Ordförande

Hanna Ershytt (C)
Justerande

Pierre Malmberg Nyborg (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28

Underskrift
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Övriga

Miriam Steinwall (C)
Erik Mårtensson (KD)
Nino Dervisagic (M)
Jennie Svensson (SD)
Catharina Pålsson, sektorschef, kultur, arbete och folkhälsa
Gunilla Brantberger, administratör, kultur, arbete och folkhälsa
Kerstin Bondza, controller/gruppledare, kommunledningskontoret
§§55-59
Bianca Nilsson, nämndsekreterare, kommunledningskontoret
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 55 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter konstateras att samtliga beslutande
ledamöter är närvarande utom Robert Nilsson (SD).
Roger Stenberg (SD) ersätter Robert Nilsson (SD).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 56 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

§ 57 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

§ 58 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Pierre Malmberg Nyborg (V) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, torsdagen den 30
september 2021 kl. 09:00.

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

Dnr NKAF 2021/5

§ 59 Delårsredovisning för nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa per den 31 augusti
2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Godkänna delårsrapporten samt investeringsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott för perioden på 1,5 mnkr
exklusive badet. Prognosen för hela året är ett överskott på 0,5 mnkr. Prognosen utgår
från att effekterna av covid-19 endast påverkar första halvåret och att verksamheterna
kan återgå till normal verksamhet efter sommaren.
Allmän kulturverksamhet redovisar ett överskott för perioden på 0,1 mnkr och en prognos
för helåret på 0,2 mnkr. Överskottet avser inställda evenemang.
Musikskolan redovisar ett underskott på 0,1 mnkr för perioden. Prognos för helåret är ett
underskott på 0,2 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter då eleverna i musikskolan
var färre under vårterminen, samt ökade lokalkostnader för anpassning av undervisning
med anledning av covid-19.
Grundläggande vuxenutbildning redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet beror på
lägre bemanning samt att inga köp av externa utbildningsplatser har gjorts. Prognosen för
helåret är ett överskott på 0,4 mnkr.
Gymnasial vuxenutbildning redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet beror på
högre statsbidrag från Skolverket som täcker en större del av utbildningskostnaden för
yrkesvux 2021. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,1 mnkr.
Svenska för invandrare redovisar ett underskott med 0,2 mnkr både för perioden och i
helårsprognosen. Underskottet är kopplat till utökade lokaler med anledning av covid-19.
Flyktingmottagande redovisar ett utfall för perioden på -0,2 mnkr och en prognos för
helåret på -0,3 mnkr. Underskottet hänförs till bostadshyror utifrån kommunens ansvar för
bostadsförsörjning för nyanlända personer.
Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,8 mnkr för perioden, överskottet
avser lägre personalkostnader samt fördelaktiga avtal med arbetsförmedlingen.
Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 0,3 mnkr. I januari startade ett nytt
arbetsmarknadsprojekt som utför tjänster till gata/park, projektet finansieras av gata/park.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Forts. § 59

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsedelårsrapport2021.docx
2. KAF Delårsrapport 2021.docx
3. KAF investeringsredovisning 202108.docx
4. KAF investeringar 202108.xls
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 NKAF
au §48).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2021/188

§ 60 Översyn av taxor och avgifter inom kultur,
arbete och folkhälsas
verksamhetsområde 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Ge uppdrag till sektorn att ta fram förslag på ny taxa för Höörs bad- och sportcentrum.

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutade 2020-12-15 § 83 att en årlig översyn
av taxor och avgifter KAF:s verksamhetsområde ska göras.
Höörs bad- och sportcentrum - beslutade av kommunfullmäktige 2017-12-21 § 157, gäller
från och med 2018-01-01. Enhetschefen har gjort en omvärldsanalys och anser att en
översyn av taxor behöver göras.
Höörs musikskola – beslutade av kommunfullmäktige 2010-06-16 § 50, gäller från och
med höstterminen 2010. Enhetschefen har gjort en omvärldsanalys och anser att en
översyn av taxor inte behöver göras. Höörs musikskolas elevavgifter ligger i linje med
övriga Skånes Kulturskolors avgifter.
Höörs bibliotek – beslutade av kommunfullmäktige 2021-06-16 § 69, gäller från och med
2021-07-01. Ingen ny översyn ska göras i nuläget.
Växthuset – gäller från och med 2021-01-01. Enhetschef Jan Hellström har delegation på
att fatta beslut om Växthusets taxor. Taxor och avgifter ska årligen indexuppräknas.
Arbetet pågår.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, kompletterad, NKAF 2021-188.docx
2. Taxa och riktlinjer, Höörs Bad- och sportcentrum.docx
3. Taxa och riktlinjer, Höörs Musikskola.docx
4. Taxa och riktlinjer Höörs bibliotek FASTSTÄLLD AV KF 2021-06-16 § 69.docx
5. Prislista, Växthuset.docx
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 NKAF
au §49).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/94

§ 61 Ansökan om ekonomiskt stöd, Friskis &
Svettis
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Med anledning av att begärda kompletterande handlingar ej inkommit, avslå ansökan.

Ärendebeskrivning
Friskis & Svettis Höör/Hörby har i skrivelse till nämnden äskat extra ekonomiskt stöd från
kommunen pga pandemin för att överleva fram till september då föreningen hoppas
kunna öppna upp som vanligt igen.
Sektorn har 2021-04-30 begärt in kompletterande uppgifter:
Bokslut/ekonomisk redovisning för 2020
Precisering av belopp som äskas
Med anledning av att kompletterande uppgifter ej inkommit till NKAF:s arbetsutskotts
möte den 25 maj beslutade arbetsutskottet att bordlägga ärendet.
Föreningen har påmints om önskade handlingar 2021-06-01, 2021-08-11 och 2021-09-01.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseF&S.docx
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Skrivelse från Friskis o Svettis.htm
4. Bestämmelser barn- och ungdomsverksamhet - antagna av KF 2019-10-23.pdf
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-05-25 (2021-05-25 NKAF
au §39).doc
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 NKAF
au §50).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2021/187

§ 62 TiP Generations Höör, ansökan om
anläggningsbidrag
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Ansökan avslås för att föreningen inte uppfyller kraven för att vara bidragsberättigad.

Ärendebeskrivning
Sektorchef Catharina Pålsson har på delegation att bevilja bland annat anläggningsbidrag
till bidragsberättigade föreningar.
Föreningar som kommunen inte kan erbjuda lokal, kan beviljas max 70% av sina
anläggningskostnader under förutsättning att de uppfyller kraven i bidragsreglementet.
Tip Generations Höör har ansökt om 66 000 kronor. 70% är lika med 46 200 kronor.
Föreningens ekonomiska redovisning visar stora brister, fullständig medlemsförteckning
och revisionsberättelse saknas.
2020 beviljades föreningen 20 000 kronor i anläggningsbidrag trots brister i den
ekonomiska redovisningen och samtidigt informerades föreningen om att godkänd
ekonomisk redovisning måste kunna visas inför kommande ansökningar.
Med anledning av bristerna hos föreningen anser inte sektorchefen att beslut om bidrag
kan fattas på delegation.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseTiPGenerations.docx
2. Ansökan.pdf
3. Årsmöteshandlingar.pdf
4. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 NKAF
au §51).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/151

§ 63 Remiss - Regional biblioteksplan för
Region Skåne 2022 -- 2025
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Inga invändningar eller ytterligare kommentarer föreligger.

Ärendebeskrivning
Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade
den 24 juni 2021 att remittera förslag till Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022 –
2025 till de skånska kommunernas kulturnämnder eller motsvarande för att möjliggöra att
lämna synpunkter på biblioteksplanen.
Remissvar ska vara Region Skånes kulturförvaltning tillhanda senast 2021-10-01.
Bibliotekschef Elisabeth Hallberg har inga synpunkter eller kommentarer på förslaget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelseremissregionalbiblioteksplan.docx
2. Följebrev remissutskick biblioteksplan.pdf
3. RE_Beslutsförslag Bilaga_210603 Remissversion Regional biblioteksplan 2022-2025
för Region Skåne.pdf
4. RE_Protokollsutdrag_KN § 32.pdf
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 NKAF
au §52).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/191

§ 64 Yttrande - Samråd Detaljplan för Vårsol 1
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Inga synpunkter föreligger.

Ärendebeskrivning
Detaljplan för Vårsol 1 i Höörs kommun ställs ut för samråd under tiden 7 – 28 september
2021. Detaljplanen med handlingar finns utställd på Höörs kommuns hemsida under
samrådstiden.
En detaljplan är ett juridiskt gällande dokument för hur och var bebyggelse, utemiljö,
vägar mm får ske.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Underrättelse samråd Vårsol 1.pdf
3. Planbeskrivning samråd Vårsol 1.pdf
4. Plankarta samråd Vårsol 1.pdf
5. Grundkarta Vårsol 1_A2.pdf
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 NKAF
au §55).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/168

§ 65 Sammanträdesplan för nämnden för
kultur, arbete och folkhälsa samt dess
arbetsutskott 2022
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Godkänna sammanträdesplaneringen avseende nämnden för kultur, arbete och folkhälsa
år 2022.
Reservation mot beslutet
Roger Stenberg (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliet har tagit fram ett förslag för sammanträdesplan för år 2022.
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.
Yrkanden
Roger Stenberg (SD) yrkar att det läggs till ett sammanträde för nämnden för kultur,
arbete och folkhälsa i mars eller april månad 2022.
Ordförande Hanna Ershytt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Roger Stenbergs (SD) yrkande och finner
att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 210906.docx
2. Tidplan för sammanträden 2022.pdf
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 NKAF
au §53).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/22

§ 66 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. Sammanställning, nattvandrarrapport och redovisning av utbetalning av ersättning till
medverkande föreningar, våren 2021. NKAF 2020/118
2. Delegationsbeslut - begäran om uppskov med att svara på motionen ”Ökad samverkan
med civilsamhället genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). NKAF 2021/111
3. Uppdaterad attestlista. NKAF 2021/7
4. Utbetalning av utbildningsbidrag. NKAF 2021/115
5. Utbetalning av LOK-stöd, våren 2021. NKAF 2021/69
6. Delegationsrapport sept 2021.htm

Beslutsunderlag
1. Underlag för utbetalning, våren 2021.pdf
2. Utbetalningslista nr 229.pdf
3. Sammanställning nattvandrarrapport våren 2021.docx
4. Delegationsbeslut.pdf
5. Attestanter NKAF 2021, uppdaterad 2021-08-26.pdf
6. Delegationsbeslut 2021-09-20.docx
7. Utbetalningslista nr 238.pdf
8. Delegationsbeslut 2021-09-21.docx
9. Utbetalningslista nr 235.pdf
10. Delegationsrapport sept 2021.htm
_____
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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Dnr NKAF 2021/21

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

Ärendebeskrivning
1. Kulturrådet, beslut om fördelning av statsbidrag för inköp av litteratur till folk- och
skolbibliotek 2021. Höörs kommun tilldelas 60 000 kronor. NKAF 2021/145
2. Överenskommelse ang Trygg Ungdom läsåret 2021/2022. NKAF 2021/147
3. Tillstånds- och tillsynsnämnden § 81, beslut nytt namn på adressområde vid Korsaröd.
NKAF 2021/135
4. Kommunfullmäktige 2021-06-16 § 69. Antagen taxa och riktlinjer för Höörs bibliotek.
NKAF 2020/200
5. Kommunfullmäktige 2021-06-16 § 72. Beslut att anta biblioteksplan 2021 -- 2024.
NKAF 2019/274
6. Länsstyrelsen, bifallsbeslut ansökan om §37 medel för insatser SIMA strategisk
integration. Höörs kommun har beviljats 866 460 kronor. NKAF 2021/120
7. Kvinnojouren i Lund, rapport från projektet Alla får plats. Ett projekt som har handlat om
att kartlägga hur lokala idrottsföreningar arbetar våldsförebyggande med hjälp av
inkluderingsinsatser. NKAF 2021/165
8. Kommunstyrelsen 2021-08-17 § 165. Beslut om ärendet Policy för uppvaktning i
samband med SM-guld och liknande idrottsprestationer. Uppdraget lämnat av KS 2018 till
dåvarande kultur- och fritidsnämnden avslutas. NKAF 2019/81
9. Skrivelse från Studieförbunden i samverkan, uppmaning till kommuner och regioner att
fördela bidraget i linje med Folkbildningsrådets gällande fördelningsmodell och villkor.
Höörs kommun beslutade i budgetarbetet inför 2018 att inte avsätta medel till stöd till
studieorganisationer. NKAF 2021/146
10. Protokoll från Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-09-14

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Beslut KUR inköpsstöd 2021.pdf
Överenskommelse Trygg Ungdom 2021-2022.pdf
Regelverk för Nattvandrarna Höör, bilaga 1 till överenskommelse.pdf
Tillstånds- och tillsynsnämnden 2021-06-16 (2021-06-16 TTN §81).doc.pdf
ALLM-2021-166 6 Korsaröds_Sjöpark.docx.pdf

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28
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Forts. § 67
6. Kommunfullmäktige 2021-06-16 (2021-06-16 KF §69).doc
7. Taxa och riktlinjer Höörs bibliotek FASTSTÄLLD AV KF 2021-06-16 § 69.docx
8. Kommunfullmäktige 2021-06-16 (2021-06-16 KF §72).doc
9. Biblioteksplan 2021-2024.pdf
10. Delvist Bifall_Höör_851-20255-2021.pdf
11. Inkludering inom idrotten.pdf
12. Kommunstyrelsen 2021-08-17 (2021-08-17 KS §165).doc
13. Meddelande.htm
14. Skrivelse bidrag studieförbund kommuner och regioner.pdf
15. Protokoll.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28
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Dnr NKAF 2021/16

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

Ärendebeskrivning
Catharina Pålsson informerar om sektorns verksamheter.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-28
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Dnr NKAF 2021/15

§ 69 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor hanteras vid dagens sammanträde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

