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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-29

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§27 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§28 Anmälan av nya ärenden

§29 Meddelande och information april 2021

§30 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret april 2021

§31 Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 3 
månader

§32 Revidering av reglemente

§33 Internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden 2021

§34 Hyresreduktion bowlinghallen

§35 Hyresreduktion Hylte RC

§36 Bidrag till pensionärsföreningar

§37 Inrättande av program inom gymnasiesärskolan

§38 Utse skolchef

§39 Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program

§40 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL

§41 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-29

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2021 KFN0005)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Maj Brodin Johansson (M) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet.  

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Anmälan av nya ärenden 
(2021 KFN0008)

 
Inga nya ärenden anmäls på mötet. 

Paragrafen är justerad

4 / 20



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-29

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Meddelande och information april 2021 
(2021 KFN0004)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information
Gemensam verksamhet för utsatta barn (Barnahus) – Christer Grähs informerar
Handlingsplan våld i nära relationer – Malin Matsson informerar  
Elevprognos – Tobias Stenekull informerar
Information om tillsättning av enhetschef - Christer Grähs informerar

Handlingar
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning mars 2021
Elevprognos - uppdaterad 210215
§47 KSAU Motion Nattvandring - på remiss
§44 KSAU Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss
Inbjudan hedersförtryck chefer politiker 2021-05-05
§69 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss
Begäran om incidentrapporter
Protokoll MBL § 19 med kommunal 210421
Protokoll samverkan KFK 210420

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information april 2021
 §44 KSAU Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss
 §47 KSAU Motion Nattvandring - på remiss
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning mars 2021
 Elevprognos - uppdaterad 210215
 Inbjudan hedersförtryck chefer politiker 2021-05-05
 Begäran om incidentrapporter
 Protokoll MBL § 19 med kommunal 210421
 Protokoll samverkan KFK 210420

Paragrafen är justerad
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2021-04-29

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret april 2021 
(2021 KFN0007)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av delegeringsbeslut.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret april 2021
 Ordförandebeslut - förlängd stängning av verksamheter till följd av hög smittspridning 

av covid-19
 Klientstatistik IFO vuxen mars 2021
 Ordförandebeslut - förlängd stängning av verksamheter till följd av hög smittspridning 

av covid-19
 Ordförandebeslut - förlängd stängning av öppna förskolan till följd av hög 

smittspridning av covid-19
 Ordförandebeslut: Överklagande av Migrationsverkets beslut om ersättning för 

vårdinsatser för asylsökande barn med vårdnadshavare i Sverige
 Ordförandebeslut: Överklagande av Migrationsverkets beslut om ersättning för 

vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande för asylsökande unga
 Ordförandebeslut - förlängd stängning av öppna förskolan
 Anställningar mars KFN
 Delegationsbeslut IFO BoU mars 2021

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – 
prognos efter 3 månader 
(2021 KFN0001)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2021 uppgår till 173 225 tkr. Prognosen för 
helåret är negativ med 1 300 tkr (-0,8 procent).

Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer gällande påverkan av covid-19 och kultur- och 
folkhälsokontoret gör därför bedömningen att några åtgärder behöver vidtas i dagsläget.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 370 tkr och prognosen visar ingen avvikelse mot 
budget. Kommunfullmäktige har ännu inte beslutat om eventuella ombudgeteringar från 
föregående år.

Handlingar i ärendet
 §74 KFN AU Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – 

prognos efter 3 månader
 Tjänsteskrivelse prognos efter tre månader
 Ärendebeskrivning prognos efter tre månader
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter tre månader

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Revidering av reglemente 
(2021 KFN0123)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att ansvar för insatser till 
personer under 18 år med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen flyttas över till 
omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Insatser till personer med funktionsnedsättning kan ges både enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL).

Enligt nuvarande reglementen är ansvaret för insatser till personer med funktionsnedsättning 
fördelad på två olika nämnder, omsorgsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. 
Omsorgsnämnden ansvarar enligt sitt reglemente för omsorg om barn med funktionshinder i 
behov av stöd och service enligt LSS och omsorg till personer från och med 18 år enligt LSS 
och SoL. Som en konsekvens av detta är det kultur- och folkhälsonämnden som ansvarar för 
åtgärder och insatser enligt SoL till barn och unga med funktionshinder. IFO barn och ungas 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma och ge insatser till barn som far illa. 
IFO barn och unga har ingen kompetens gällande utredningar och insatser till 
funktionshindrade.

För att säkerställa rättssäker och lika behandling när det gäller att utreda och bedöma behovet 
av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning bör ansvaret endast finnas hos en nämnd.

Nuvarande uppdelning innebär till exempel att en individ som fått avslag enligt LSS kan 
ansöka om samma insats enligt SoL hos en annan nämnd. En annan konsekvens gäller 
asylsökande barn med funktionshinder. Som asylsökande omfattas du inte av LSS-
lagstiftningen men har rätt att få samma hjälp enligt SoL Enligt nuvarande reglemente hamnar 
dessa individer hos kultur- och folkhälsonämnden, medan kompetensen att utreda och bedöma 
behov av insatser för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning finns hos 
omsorgsnämnden.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att ansvar för insatser till personer under 18 år 
med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen flyttas över till omsorgsnämnden.

Handlingar i ärendet
 §76 KFN AU Revidering av reglemente
 Tjänsteskrivelse revidering av reglemente
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§33

Internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden 2021 
(2021 KFN0003)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och antar förslag 
till internkontrollplan för 2021.

Beskrivning av ärendet
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att 
förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt 
utveckla verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.

Kultur- och folkhälsonämnden arbetade på sammanträdet 2021-02-25 med att peka ut 
eventuella risker inom nämndens ansvarsområde. Dessa har hanterats som underlag i kultur- 
och folkhälsokontorets arbete med att ta fram förslag till internkontrollplan för 2021.

Handlingar i ärendet
 §75 KFN AU Internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden 2021
 Tjänsteskrivelse interkontrollplan 2021 kultur- och folkhälsonämnden
 Internkontrollplan 2021
 Risk- och väsentlighetsanalys 2021

Paragrafen är justerad
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§34

Hyresreduktion bowlinghallen 
(2021 KFN0120)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att reducera TMR bowlings hyreskostnad för 
bowlinghallen under de två första kvartalen 2021, motsvarande 12 500 kronor.

Beskrivning av ärendet
Bolaget TMR bowling har inkommit med en ansökan om hyresreduktion för årets två första 
kvartal.

TMR bowling har sedan 2017 drivit bowlinghallen i Hylte kommun. Hallen är i vanliga fall 
välbesökt med alltifrån organiserad bowlingverksamhet till uthyrning till privatpersoner och 
företag.

De senaste åren har det varit problem i anläggningen som ligger utanför bolagets påverkan 
och som drastiskt påverkat antalet bokningar och därmed möjligheten till inkomst. Först var 
det en stor vattenläcka som stängde hallen och därefter kom renoveringen av Örnahallens 
Hälsocenter. Efter renoveringen hade hallen öppet i någon månad innan coronapandemin 
kom. Under hösten 2020 lyckades man ha öppet i totalt cirka en månad, dock med halv 
beläggning på grund av nya regler kopplade till Covid-19.

Under 2021 har verksamheten hittills hållits stängd och bedömningen är att det kommer 
fortsätta så fram till sommaren. Bolaget beskriver det ekonomiska läget som akut och för att 
kunna driva verksamheten vidare har man bett om att få hyresreduktion. Bolaget betalar 
årligen 25 000 kronor i hyra.

Bolaget är inte berättigade statligt stöd till småföretagare då bolaget inte omsätter tillräckligt
mycket. Under 2020 beviljade kultur- och folkhälsonämnden hyresreduktion med 18 750 
kronor.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att TMR bowling ska beviljas hyresreducering under de 
två första kvartalen 2021.

Handlingar i ärendet
 §77 KFN AU Hyresreduktion bowlinghallen
 Tjänsteskrivelse hyresreduktion Bowlinghallen

Beslutet skickas till 
TMR bowling
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Paragrafen är justerad

12 / 20



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-29

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Hyresreduktion Hylte RC 
(2021 KFN0121)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att reducera Hylte RC:s hyreskostnad i Gamla hallen 
under de två första kvartalen 2021, motsvarande 10 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Hylte RC har inkommit med en ansökan om hyresreduktion för årets två första 
kvartal.

Hylte RC är en förening som bedriver verksamhet inom racing med radiostyrda elektriska 
bilar. Årligen brukar föreningen anordna sammankomster och tävlingar. Dessa arrangemang 
är föreningens främsta inkomstkälla. Under 2020 kunde inga arrangemang genomföras på 
grund av coronapandemin och föreningen bedrev endast sporadisk verksamhet i egen regi.

För sin verksamhet hyr man en lokal i Gamla hallen i Hyltebruk. Årligen betalar man 20 000 
kronor i hyra för lokalen. Under 2020 beviljade kultur- och folkhälsonämnden hyresreduktion 
med 15 000 kronor.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att Hylte RC ska beviljas hyresreducering under de två 
första kvartalen 2021.

Handlingar i ärendet
 §78 KFN AU Hyresreduktion Hylte RC
 Tjänsteskrivelse hyresreduktion Hylte RC

Beslutet skickas till 
Hylte RC

Paragrafen är justerad
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§36

Bidrag till pensionärsföreningar 
(2021 KFN0122)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att bidrag till pensionärsföreningar som betalas ut 
våren 2021 baseras på 2020 års ansökningar. 

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2020-05-20 om förändringar i regelverket för 
föreningsbidrag på grund av coronapandemin under 2020. När det gäller bidrag till 
pensionärsföreningar beslutade nämnden att om handläggningen av bidraget visar en ojämn 
fördelning i redovisningen av aktiviteter som går att koppla till Covid-19 betalas en schablon 
ut som baseras på föregående år.

Kultur- och folkhälsokontoret har nu påbörjat handläggningen av bidraget utifrån 
nämndbeslutet.

Föreningarna har redovisat totalt 50 procent mindre aktiviteter jämfört med föregående år. 
Samtliga föreningar redovisar en minskning av antalet aktiviteter. Men på grund av att vad 
varje aktivitet är värd ändras från år till år så anser kontoret att fördelningen blir felaktig.

Vid uträkningen tar man totala antalet aktiviteter och delar med 35 000 för att få fram vad en 
aktivitet är värd. Ett år där det redovisas många aktiviteter så blir en aktivitet värd mycket 
mindre än som i år, när det har redovisats relativt få. Det skiljer alltid från år till år men detta 
år blir skillnaden påtaglig och påverkar fördelningen på ett sätt enligt kontorets sätt att se det 
inte blir helt rättvist. En förening redovisar 23 procent mindre aktiviteter men skulle enligt 
uträkningen i år få ett aktivitetsbidrag som är 52 procent högre än förra året. En annan har 88 
procent färre aktiviteter vilket efter uträkning visar på ett minskat aktivitetsbidrag på 75 
procent jämfört med förra året.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att bidrag till pensionärsföreningar som betalas 
ut våren 2021 baseras på 2020 års ansökningar.

Handlingar i ärendet
 §79 KFN AU Bidrag till pensionärsföreningar
 Tjänsteskrivelse bidrag till pensionärsföreningar

Paragrafen är justerad
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§37

Inrättande av program inom gymnasiesärskolan 
(2021 KFN0090)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att inrätta programmet för hälsa, vård och omsorg, 
programmet för hotell, restaurang och bageri samt programmet för samhälle, natur och språk 
inom och även handel- och administrationsprogrammet för gymnasiesärgymnasiesärskolan. 

Beskrivning av ärendet
Under de senaste åren har kontoret sett en trend att en del av de elever som gått integrerade i 
grundskolan under tiden i grundsärskolan inte finner sig till rätta i gymnasiesärskolan, där 
dessa elever inte integreras i den ordinarie gymnasieskolan på samma sätt som i grundskolan. 
Inte sällan har detta inneburit att elever avbrutit sina studier i gymnasiesärskolan och återvänt 
till hemkommunen. I avsaknad av egen gymnasiesärskola och elevens avsaknad av 
grundskolebetyg har eleven mottagits på individuellt alternativ inom 
introduktionsprogrammen. Kontoret ser därför behov av att inrätta program inom 
gymnasiesärskolan i den egna verksamheten.

Handlingar i ärendet
 §80 KFN AU Inrättande av program inom gymnasiesärskolan
 Inrättande av program inom gymnasiesärskolan
 Ärendebeskrivning - Inrättande av program inom gymnasiesärskolan

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att inrätta programmet för 
hälsa, vård och omsorg, programmet för hotell, restaurang och bageri samt programmet för 
samhälle, natur och språk inom gymnasiesärskolan.

 
 
Yrkande 
Birgitta Årzén (S) yrkar om tillägg : "att även handel- och administrationsprogrammet ska in 
som nytt program för gymnasiesär".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår förslaget till beslut och finner att kultur- 
och folkhälsonämnden bifaller arbetsutskottets förlag till beslut. 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att kultur- och 
folkhälsonämnden bifaller Birgitta Årzéns (S) tilläggsyrkande. 
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Beslutet skickas till 
Kultur- och folkhälsokontoret

Gymnasiechef

Paragrafen är justerad
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§38

Utse skolchef 
(2021 KFN0132)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att utse gymnasiechef/rektor för vuxenutbildningen till 
skolchef för skolformerna inom kultur- och folkhälsonämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den första juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen. Enligt bestämmelsen ska 
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet, utan i stället inrättas en 
ny funktion hos huvudmannen. Bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en eller 
flera
personer i huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Bestämmelsen omfattar alla skolformer från förskola 
till särskild utbildning för vuxna och fritidshemmet.

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs. Här avses alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Föreskrifterna finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar men även i till exempel arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen. Även det systematiska kvalitetsarbetet ingår. Om skolchefen upptäcker 
att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna 
inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda 
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden utser 
gymnasiechef/rektor för vuxenbildningen till skolchef för de skolformer som nämnden 
ansvarar för. I dagsläget är kontorschefen tillika skolchef.

Handlingar i ärendet
 §81 KFN AU Utse skolchef
 Tjänsteskrivelse utse skolchef

Paragrafen är justerad
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§39

Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar 
på högskoleförberedande program 
(2021 KFN0129)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden delegerar till kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott att 
lämna förslag på remissvar på promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har fått möjlighet att svara på remissen av promemorian Försöksverksamhet 
med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program. Remissvaren ska ha kommit in till
utbildningsdepartementet senast den 25 juni 2021.
Kultur- och folkhälsonämnden ska lämna förslag på svar till kommunstyrelsen. Kultur- och 
folkhälsokontoret har tidsmässigt inte haft möjlighet att bereda ärendet inför nämndens 
sammanträde 29 april och nämnden sammanträder två dagar efter kommunstyrelsen i maj. 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att kultur- och folkhälsonämnden delegerar till 
arbetsutskottet att lämna förslag på remissvar på promemorian till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §82 KFN AU Remissvar av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar 

på högskoleförberedande program
 Tjänsteskrivelse remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program
 E-post Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program
 Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program
 Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program - Missiv remiss försöksverksamhet U2021:01877

Paragrafen är justerad
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§40

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL 
(2021 KFN0150)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av redovisningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är enligt lag skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd. När 
en beviljad insats inte verkställts inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.

För kvartal 1, 2021 har kultur- och folkhälsonämndens verksamheter inga gynnande beslut 
som inte blivit verkställda.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL

Paragrafen är justerad
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§41

Övrigt 
(2021 KFN0006)

 
Stina Isaksson (SD) ställer frågor om val av gymnasielinje och skolverket legalitet. 
 
Karl-Gustav Lindbäck (KV) ställer frågor om kompetenskrav i undervisning för 
fjärdeårselever. 
 
Stina Isaksson (SD) och Maj Brodin Johansson (M) ställer fråga om bakgrundkontroll 
gällande Somaliska föreningen med anledning av subventionerad lokalhyra. 
 
Stina Isaksson (SD) ställer fråga om registerutdrag vid rekrytering i kommunens 
verksamheter. 
 
Information om nämndsmöte 27 maj. 

Paragrafen är justerad
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