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§ 70 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande förutom Hanna Ershytt (C), Mona Schill-Ingvarsson
(S),Monika Gussarsson (MP), Pierre Malmberg Nyborg (V), Jack Ljungberg (SD).
Christina Pehrson (L) tjänstgör som ordförande.
Miriam Steinwall (C) ersätter Hanna Ershytt (C).
Nino Dervisagick (M) tjänstgör för Mona Schill-Ingvarsson (S).
Erik Mårtensson (KD) tjänstgör för Monika Gussarsson (MP).
Roger Stenberg (SD) tjänstgör för Pierre Malmberg Nyborg (V).
Jennie Svensson (SD) tjänstgör för Jack Ljungberg (SD).
_____

Justerande

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-30

6 (29)

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

§ 72 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

§ 73 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
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, torsdagen den 2 december
2021 kl. 13:00.

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 2021/4

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

Ärendebeskrivning
Kerstin Bondza redogör för den ekonomiska rapporten till och med oktober 2021.

Beslutsunderlag
1. KAF månadsuppföljning 2110.docx
2. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §62).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/3

§ 75 Budget 2022 för nämnden för kultur
arbete och folkhälsa
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Nämndens budget för 2022 antas.

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa organiserar kommunens vuxenutbildning,
arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Nämndens
uppdrag är att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan och hög måluppfyllelse
avseende inkludering, integration, vuxenutbildning och egenförsörjning genom ett
salutogent förhållningssätt och god handledning. Målsättningen är att öka andelen
självförsörjande kommunmedborgare och skapa förutsättningar för en god folkhälsa.
Kerstin Bondza redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse2021-11-09.docx
2. KAF nämndsbudget 2022 KLAR.docx
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §63).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/214

§ 76 Omfördelning av investeringsanslag 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Från projekt 9514, Ny låneautomat MerÖppet överförs 38 000 kronor till projekt 9515,
Bokbussen.
2. Från projekt 9520, Vuxenutbildningen överförs 40 000 kronor till projekt 9515,
Bokbussen.

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag om att överföra 40 000 kronor från Vuxenutbildningens
investeringsanslag till biblioteket för att täcka extra kostnader för bokbussen.
Föreslås att även flytta 38 000 kronor från anslaget för låneautomaten till bokbussen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Omfördelning investeringsbudget nov 2021.xlsx
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §64).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/11

§ 77 Intern kontroll 2021 - återrapportering
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Punkt 2, Medborgarnas upplevelse av nöjdhet, redovisas på nämndens första
sammanträde 2022.
2. I övrigt godkänns rapporten om den interna kontrollen för 2021.

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa antog 2021-02-09 § 9 Intern kontrollplan för
2021. Återrapportering ska ske till nämnden.
Punkt 1 Rutiner för att möta befolkningsökningen på 250 personer/år inom kultur- och
fritidsområdet
En befolkningsökning på i genomsnitt 250 personer/år kommer framför allt att medföra att
verksamheter som exempelvis kulturgården, musikskolan och föreningslivet behöva mer
lokaler och utökade verksamheter.
Musikskolan har startat två nya ämnen, Bild & Form (projektbidrag från KUR) och
KulturCrew.
Utökad simskola i takt med att intresset ökar.
Befolkningsökningen i kommunen till och med augusti 2021 var 100 personer.
Punkt 2 Medborgarnas upplevelse av nöjdhet och möjlighet att påverka.
Arbetet med en nöjdhetsenkät pågår och kommer att vara avslutat under 2021.
Punkt 3 Rutin för att följa upp i nämnden tagna beslut
Rutin för detta har utarbetats och sektorn har god kontroll på att beslut fattade av
nämnden genomförs.
Punkt 4 Rutiner för att arbetsmarknadsåtgärderna följs
Rutinerna för arbetsmarknadsenheten fungerar tillfredsställande dock kan fler
uppföljningar vara till gagn för de individer som deltar i verksamheterna.
Ett nytt dokumenteringssystem, Life Care, kommer att införas under 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Intern kontrollplan 2021.docx
3. Rutin för att följa upp i nämnden tagna beslut.docx

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 77
4. Uppföljning av i nämnden tagna beslut.docx
5. Granskning av rutiner.docx
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §65).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/219

§ 78 Intern kontrollplan 2022
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Anta föreliggande förslag till Intern kontrollplan för 2022.

Ärendebeskrivning
Förslag till Intern kontrollplan för 2022 presenteras. Ärendet har diskuterats på sektorns
ledningsgruppsmöte 2021-11-15.
Förslag:
Punkt 1 Rutiner för att möta befolkningsökningen behålles.
Punkt 2 Medborgarnas förtroende för verksamheten tas bort.
Punkt 3 Rutin för att följa upp nämnden tagna beslut. Formuleringen ändras till
Uppföljning av i nämnden tagna beslut.
Punkt 4 Rutin för att arbetsmarknadsåtgärderna följs. Formuleringen ändras till
Uppföljning av att rutiner för arbetsmarknadsåtgärderna följs.
Uppföljning av antagna elever på gymnasiala yrkesutbildningar läggs till.

Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2022, arbetsex.docx
2. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §66).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/215

§ 79 Kvalitetsrapport Vuxenutbildningen
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. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kvalitetsrapport komvux 2021.docx
3. Kvalitetsrapport IM 2021.docx
4. Kvalitetsrapport KAA 2021.docx
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §67).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/97

§ 80 Yttrande över ”Granskning av samverkan
kring barn och unga med behov av
samordnade insatser”
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Överlämna ”Tjänsteskrivelse Granskning av samverkan kring barn och unga.docx”,
daterad 2021-11-02 till revisionen.

Ärendebeskrivning
Revisionen har begärt att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska vidta
åtgärder med anledning av en revisionsrapport utförd av Helseplan consulting group AB
på uppdrag av Region Skånes revisorer. Rapporten färdigställdes i februari 2021. Utifrån
rapporten har kommunrevisionen begärt redovisning enligt följande:
att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden säkerställer att medarbetarna i
respektive sektor erhåller kontinuerlig utbildning gällande ramverk och
samverkansöverenskommelser.
att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden uppdrar åt respektive sektor att i
lämpliga forum för samverkan med kommunala och regionala aktörer informera om
respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan samverkande
aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.
att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden säkerställer att berörda
förvaltningar skapar förutsättningar för att enskilt och gemensamt implementera arbetssätt
2 och rutiner som leder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, följs upp och
avslutas för barn och unga med behov av samordnade insatser.
att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden fastställer och följer upp kvalitativa
mål avseende samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser i
kommunens interna kontrollplan samt kommunicerar detta till berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Granskning av samverkan kring barn och unga.docx
2. Missiv Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser .pdf
3. Granskning av samverkan kring barn och unga_Höör_210223.pdf
4. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §68).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/111

§ 81 Motion - Ökad samverkan med
civilsamhället genom idéburet offentligt
partnerskap (IOP)
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa besluta:
Överlämna remissyttrande daterat 2021-11-02 till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Maria Truedsson m fl (MP) har inkommit med en motion där de efterfrågar riktlinjer för
idéburet offentligt partnerskap (IOP). Idéburet offentligt partnerskap (IOP) innebär att
offentliga och idéburna aktörer samverkar aktivt och ömsesidigt för att uppnå
samhällsnyttiga mål, vilket kan uppnås till exempel genom att kunna sluta avtal med
civilsamhällets organisationer för tjänster som avser välfärdsutveckling eller bidrar till
samhällsnyttan.
Genom beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 remitterades motionen
till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och
folkhälsa för inhämtande av synpunkter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Ökad samverkan med civilsamhället.docx
2. Motion IOP.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-04-20 (2021-04-20 KSAU §110).doc
4. Delegationsbeslut.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-10-12 (2021-10-12 KSAU §247).doc
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §68).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr NKAF 2021/207

§ 82 Motion - införande av integrationsplikt
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Överlämna remissyttrande daterat 2021-11-02 till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Yttrande över att-satserna 1 och 2 lämnas av nämnden för Kultur, arbete och folkhälsa.
Att-sats 1
att införa ett prov för samtliga deltagare i samhällsorientering på 60 timmars undervisning
för att säkerställa att uppställda mål nåtts samt att utbildningar hållit godtagbar kvalitet.
Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och
delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter
ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och
diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv.
Informationen ska därför ges på den nyanländes modersmål.
Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:
de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingarna,
den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
hur samhället är organiserat,
praktiskt vardagsliv.
Alla nyanlända ska delta i samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. För att
genomföra samhällsorientering enligt förordningskraven samarbetar Höörs kommun med
sex andra kommuner, Lund, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Eslöv och Kävlinge i
Knutpunkten Lund. Knutpunkten Lund har under hösten 2021 utvecklat och startat prov
för deltagarna efter genomgången samhällsorienteringsutbildning på 100 timmar. Vid
behov kommer Samhälskommunikatören, utbildaren, att ta vissa teman igen innan
utbildningar avslutas eftersom målet är att alla ska ha utvecklat sina kunskaper.
Att-sats 2
att kursdeltagarna i SFI efter genomförd språkutbildning genomför ett godkänt prov i
svenska för att kvalitetssäkra SFI utbildningen.
Utbildningen på SFI styrs av läroplanen för vuxenutbildningen och kursplanen för SFI.
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning
som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.
Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.
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Forts. § 82
Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och
skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt
litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få grundläggande läsoch skrivundervisning inom ramen för utbildningen.
Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika
studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av
kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna
C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund,
förutsättningar och mål.
Utgångspunkten för bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska
språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt
fortsatta studier. Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med
kunskapskrav för betygen A, B, C, D och E. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem
kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion
och skriftlig färdighet. Kunskapsområdena ska inte bedömas fristående från varandra
utan läraren måste göra en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga och utgå från
vad eleven faktiskt klarar av språkligt. Den språkliga korrektheten ska relateras till den
innehållsliga och språkliga komplexiteten.
Enligt 20 kap. 35 § skollagen (2010:800) ska betyg sättas på varje avslutad kurs.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Införande av integrationsplikt.docx
2. Motionom införande av integrationsplikt- Roger Stenberg (SD) m.fl..pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 KSAU §204).doc
4. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §70).doc
_____
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Dnr NKAF 2021/217

§ 83 Ansökan om medel från Norra Frosta
Jaktskytteklubb, inbrott
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Ansökan avslås med anledning av bristande underlag.

Ärendebeskrivning
Norra Frosta Jaktskytteklubb hade i somras inbrott på sin anläggning i Norra Rörum.
Material som är nödvändig för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet stals, bland
annat elektronik till lerduvekastare.
Föreningen har i skrivelse 2021-10-28 ansökt om medel för att köpa in ny utrustning.
Sektorn har i skrivelse till föreningen 2021-10-29 begärt in uppgifter om föreningen
(medlemsantal, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning) samt specificering av ansökan,
belopp.
Begärda handlingar inkom 2021-11-09.
Försäkringsbolaget bedömer det stulna materialet som gammalt och undermåligt.
Kommunen kan inte äga föreningars material.
Kommunen har svårt att bevilja medel till föreningars inventarier.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Meddelande.htm
3. Polisens blanketter 462-1_06072021.pdf
4. polis 2021_1.jpeg
5. polis 2021_2.jpeg.jpeg
6. Rangemaster 2.pdf
7. Offert BRB Nordisk Trap Norra Frosta JSK 2021-07-09.pdf
8. Kompletterande handlingar.pdf
9. normalstadgar-skytteforening_ver2018.doc
10. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16
NKAF au §72).doc.pdf
_____
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Dnr NKAF 2021/112

§ 84 Ansökan om bidrag, sanering av scen och
dansgolv, Tjörnarps sockengille
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Sockengillet beviljas resterande 7 000 kronor för sanering av scen och dansgolv. Erhåller
Tjörnarps sockengille skadestånd reduceras verksamhetsbidrag 2022 med motsvarande
belopp.

Ärendebeskrivning
Tjörnarps Sockengille anhöll i skrivelse daterad 2021-04-26 om ett extra bidrag om
13 000 kronor för sanering av scen och dansgolv på Röda Torg i Tjörnarp.
Nämnden beslutade 2021-06-08 § 45 att bevilja föreningen 6 000 kronor i bidrag samt att
ärenden ska behandlas på nytt vid årets sista nämndsmöte för att eventuellt bevilja
ytterligare medel.
Enligt artikel i Skånska Dagbladet den 9 oktober har de skyldiga dömts i Lunds tingsrätt
att betala skadestånd till föreningen med 12 865 kronor.

Överläggning
Christina Pehrson (L) yrkar att sockengillet beviljas resterande 7 000 kronor för sanering
av scen och dansgolv. Erhåller Tjörnarps sockengille skadestånd reduceras
verksamhetsbidrag 2022 med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Ansökan om bidrag, sanering av scen och dansgolv, Tjörnarps sockengille.htm
3. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 2021-06-08 (2021-06-08 NKAF §45).doc
4. Skånska Dagbladet 2021-10-09.pdf
5. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §71).doc
_____
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Dnr NKAF 2021/164

§ 85 Önskemål om förbättringar, Höörs badoch sportcentrum
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
SPF Klubb 72 i Höör har i skrivelse daterad 2021-08-03 framfört synpunkter och
önskemål på Höörs Bad- och sportcentrum. Verksamhetsledare Anna Hulander har svarat
på skrivelsen 2021-08-03.
Samma skrivelse inkom via ordföranden till KAF 2021-10-11.
Föreningen fick 2021-08-04 följande svar från verksamhetsledaren:
Tillgång till rollator – Verksamhetsledaren har varit i kontakt med kommunens
arbetsterapeut och fått besked att verksamheten inte kan tillhandahålla allmänna
hjälpmedel eftersom dessa måste vara individanpassat.
Duschmössa godkänt som alternativ till hårtvätt – badets regel är att alla ska duscha sitt
hår oavsett om badmössa används eller ej.
Möjlighet att ställa upp svängdörrarna – är åtgärdat inför starten av denna termin.
Samtliga grupper har in- och utpassage genom grinden.
Övriga synpunkter tar verksamheten med sig i diskussionerna kring förbättring av badet.
Under hösten har verksamheten undersökt möjligheterna att åtgärda övriga synpunkter i
skrivelsen.
Justering och reparation av trappan ner till träningsbassängen – trappan är inte möjlig att
bygga om med anledning av att den är ihopsatt med golvet som är höj- och sänkbart.
Trappan är gedigen och stabil med räcke för båda händerna.
Ledstång runt hela träningsbassängen – finns ledstång på en lång- och en kortsida. Offert
har tagits in på uppsättning av ledstång på resterande sidor – 50 000 kronor.
Ledstång längst hela fönsterväggen från utgången av omklädningsrummen till trappan vid
träningsbassängen – finns ingen möjlighet att genomföra eftersom ett räcke är svårt att
montera utmed glasvägg och sittplatser försvinner. Det finns möjlighet att ta med käpp,
krycka eller egen inne-rullator om behov finns.
Möjlighet att lägga ifrån sig tvål och andra flaskor vid duscharna – tvålhyllor är uppsatta.
Förse en duschplats med nedfällbara handtag – finns en dusch på en av toaletterna i
vardera kvinnliga och manliga omklädningsrum där det finns handdusch och möjlighet att
sitta ner.
Justerande
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Forts. § 85
Undersöker möjligheten till en extra duschstol till båda duschutrymmena.
Halksäker golvbeläggning framför allt i duscharna – alternativ undersöks men ännu har
inget bra hittats.
Varför ska duschmössa användas? När klor reagerar på smuts som finns på hud och hår
bildas trikloraminer som är skadligt för hälsan därav finns ordningsregeln att samtliga
besökare till simhallen ska duscha hela kroppen med både tvål och schampo.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Meddelande.htm
3. Mail till Christa Vede med flera.pdf
4. Klubb 72 Höör 2021 Skrivelse till KAF.doc
5. Underlag, tjänsteskrivelse åtgärder Höörs Bad- och sportcentrum.doc
6. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §73).doc.pdf
_____
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Dnr NKAF 2019/292

§ 86 Fyllnadsval till nämnden för kultur, arbete
och folkhälsas arbetsutskott
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
1. Välja Helena Lindblom Ohlson (SD) till ny ledamot i nämnden för kultur, arbete och
folkhälsas arbetsutskott.
2. Välja Roger Stenberg (SD) till ny ersättare i nämnden för kultur, arbete och folkhälsas
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Robert Nilsson (SD) har avsagt sig sin post som ledamot i nämnden för kultur, arbete och
folkhälsas arbetsutskott. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa bör tillsätta en ny
ledamot till arbetsutskottet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Helena Lindblom Ohlson (SD) väljs till ledamot i arbetsutskottet samt
att Roger Stenberg (SD) väljs som ersättare i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fyllnadsval till arbetsutskottet.docx
_____
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Dnr NKAF 2021/14

§ 87 Återrapportering - kurser, konferenser,
verksamhetsbesök 2021
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Återrapporteringen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Erik Mårtensson (KD) återrapporterar från sammanträde med Kommunala
pensionärsrådet. Samt gemensamt möte mellan Kommunala pensionärsrådet och
Kommunala handikapprådet.

Beslutsunderlag
1. Rapport KPR 2021-09-29.docx
2. Rapport från möte med KPR och KHR 2021-11-24.pdf
_____
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Dnr NKAF 2021/95

§ 88 Informationspunkt: Ansökan om bidrag,
Höör Kanotklubb
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:
Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Höörs kanotklubb har i skrivelse ansökt om bidrag för renovering av kanothus, reparation
av betongfundament, inköp och renovering av kanoter och kajaker, reparation av
utemöbler.
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutade 2021-06-08 § 46 att uppdra åt sektorn
att tillsammans med representant från samhällsbyggnadssektorn diskutera ärendet.
KAF har i skrivelse 2021-08-27 informerat föreningen om att kommunen inte kan ge
bidrag till inköp eller renovering av föreningars inventarier. I samma skrivelse meddelades
också att kommunens sakkunniga inte anser det vara relevant att lägga pengar på huset.
Föreningen har 2021-08-31 reviderat sin ansökan eftersom det mest lämpliga är att riva
befintlig byggnad och på samma plats uppföra ett nytt välanpassat hus med plats för både
Höörs Kanotklubb och Frosta Multisport.
Representanter från samhällsbyggnadssektorn, friluftslivssamordnare, mark- och
fastighetsstrateg och KAF har träffat föreningen på Orups Idrottsplats 2021-10-14.
Med anledning av att Orups idrottsplats är en välkänd och väl utnyttjad plats kommer
kommunen att anlägga en offentlig rast- grillplats.
Föreningen uppmanas att ta in offerter på en ny byggnad, typ maskinhall, och rivning av
den befintliga samt kontakta kommunens bygglovshandläggare.
2021-10-18 har bygglovsarkitekten informerat föreningen om att strandskyddsfrågan och
översvämningsrisken är två frågor man måste titta närmare på samt att Länsstyrelsen
behöver kontaktas eftersom byggnaden hamnar nära ett naturreservat.
Bollen ligger nu hos kanotklubben.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott 2021-11-16 (2021-11-16 NKAF
au §76).doc.pdf
_____
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Dnr NKAF 2021/21

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll, SÖSAM 2021-09-09. NKAF 2021/10
2. Protokoll, SÖSAM 2021-10-07. NKAF 2021/10
3. Protokoll, SÖSAM 2021-11-11, NKAF 2021/10
4. Protokoll enligt MBL § 11, organisationsförändring, integrationsenheten, NKAF
2021/220
5. Protokoll enligt MBL § 11, organisationsförändring, kulturgården, NKAF 2021/220
6. Kommunfullmäktige 2021-10-13 § 101, årsplanering 2022 för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. NKAF 2021/218

Beslutsunderlag
1. Protokoll 2021-09-09.pdf
2. Protokoll 2021-10-07.pdf
3. Kommunfullmäktige 2021-10-13 (2021-10-13 KF §101).doc
4. Årsplanering 2022 KSAU KS KF fastställd.docx
5. Justerat protokoll.pdf
_____
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Dnr NKAF 2021/22

§ 90 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 tagit. 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. Utbetalning av övrigt föreningsbidrag, 1 600 kronor, till Ringsjöortens ryttarförening för
genomförande av två prova-på-tillfällen för personer med funktionshinder under januari
och februari 2022. NKAF 2021/213
2. Delegationsrapport till och med den 22 november 2021.

Beslutsunderlag
1. Meddelande.htm
2. Utbetalningslista nr 243.pdf
3. Delegationsrapport till och med 22 november 2021.htm
_____
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Dnr NKAF 2021/16

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

Ärendebeskrivning
Catharina Pålsson informerar om sektorns verksamheter.
_____
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Dnr NKAF 2021/15

§ 92 Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor diskuteras vid dagens sammanträde.
_____
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