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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2021-10-21   
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nedtagande 
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................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:45 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice 

ordförande), Stina Isaksson (SD), Jari Brinkell (S)  ersätter Lirim Mazreku (KV), 
Fredrik Engberg (L)  ersätter Petter Eriksson (V), Christer Johansson (M) (2:e 
vice ordförande), Daniel Malm Nielsen (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bo Larsson (M) 

Ewa Gunnarsson (SD) 
  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Erik Wikström (sekreterare) 
Malin Matsson (kvalitetsutvecklare) §87, §89 
Tim Christensen (controller) 
Tobias Stenekull (rektor) 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-10-21    
  
Protokollet omfattar §§87-97 
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 MÖTESPROTOKOLL 
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 2021-10-21  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§87 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§88 Anmälan av nya ärenden 

§89 Meddelande och information oktober 2021 

§90 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret oktober 2021 

§91 Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 9 
månader 

§92 Revisionens grundläggande granskning kultur- och folkhälsonämnden 

§93 Ansökan om ekonomiskt stöd till längdskidspår 

§94 Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022 - 2026 

§95 Fördelningsmodell för aktiva, ideella idrotts- och kulturföreningar i Unnaryd 

§96 Återrapportering av kränkningsanmälningar första halvåret 2021 

§97 Övrigt 

 

2 (16)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-21  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§87 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Christer Johansson (M) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S).  
Paragrafen är justerad 
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Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§88 

Anmälan av nya ärenden  
(2021 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§89 

Meddelande och information oktober 2021  
(2021 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
Handlingsplan mot våld i nära relationer - Malin Matsson 
Uppföljning av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret – Tobias Stenekull 
 
 
Handlingar 
§103 KF Revidering internkontroll 
§123 KF Fyllnadsval - Ledamot och ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 
§127 KF Fyllnadsval - Ledamot i kultur- och folkhälsonämnden 
Beslut Skolinspektionen 2021-644 och 2021-682 
Ansökan partnerskap Hylte kommun 
Skrivelse SPF Unnaryd/Jälluntofta 
Protokoll BRÅ 30/9 2021 
Samverkansprotokoll 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information oktober 2021 
 Protokoll Brottsförebyggande rådet BRÅ 2021-09-30 
 Skrivelse från SPF Unnaryd Jälluntofta 
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning september 2021 
 Ansökan partnerskap Hylte kommun 
 2021-682 Beslut SI 
 2021-644 Beslut SI 
 §127 KF Fyllnadsval - Ledamot i kultur- och folkhälsonämnden 
 §123 KF Fyllnadsval - Ledamot och ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 
 §103 KF Revidering internkontroll 
 Protokoll skyddskommitté KFK 211008 
 Protokoll MBL § 19 med kommunal 211013 
 Protokoll samverkan KFK 211012 

Paragrafen är justerad 
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§90 

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret oktober 
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 oktober 2021 
 Delegationsbeslut IFO BoU september 2021 
 Delegeringsbeslut Kompetenscentrum september 2021 
 Redovisning anställningar KFN september 2021 
 Besluts- klient och utbetalningsstatistik IFO vuxen september 2021 

Paragrafen är justerad 
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§91 

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – 
prognos efter 9 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 172 685 tkr. Prognosen för 
helåret är negativ med 1 500 tkr (-0,9 procent) exklusive ekonomiskt bistånd negativ med 2 
900 tkr (-1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd. 
 
Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer gällande påverkan av covid-19 och kultur- 
och folkhälsokontoret gör därför bedömningen att några specifika åtgärder inte ska vidtas 
utöver det uppdrag om allmän ekonomiskt återhållsamhet som kultur- och folkhälsonämnden 
beslutade om 2021-06-24. Det finns också politiska förslag om att ge nämnden 1 900 tkr i 
kompensation och tas beslut om dessa så kommer är prognosen för helåret positiv med 400 tkr 
exklusive ekonomiskt bistånd.  
 
Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 889 tkr och prognosen visar en negativ avvikelse 
mot budget med 165 tkr. Kommunfullmäktige har tagit beslut om ombudgeteringar från 
föregående år, men beslut för innevarande år har inte tagits än. 

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

prognos efter 9 månader 
 Tjänsteskrivelse prognos efter 9 månader 
 Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter nio månader 
 Uppföljning av statistik - september 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§92 

Revisionens grundläggande granskning kultur- och 
folkhälsonämnden  
(2021 KFN0215) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden överlämnar svar till revisionen i enlighet med svaren i 
ärendebeskrivningen. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen i Hylte kommun önskar träffa samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt Hylte 
bostäder för att bli informerade om de utmaningar och framtida risker man kan se i sin 
verksamhet, som en del i den årliga granskningen. Kultur- och folkhälsonämnden kommer att 
träffa revisionen 2021-10-25. 
 
Inför dessa träffar önskar revisorerna ett dokumenterat svar kring angivna frågor. Kultur- och 
folkhälsokontoret har berett svar på de frågor som revisionen ställt. Frågorna finns besvarade i 
ärendebeskrivningen. 

Handlingar i ärendet 
 §191 KFN AU Revisionens grundläggande granskning kultur- och folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse revisionens grundläggande granskning kultur- och folkhälsonämnden 
 Ärendebeskrivning - svar på frågor till grundläggande granskning 

Beslutet skickas till  
Revisionen i Hylte kommun 
 

Paragrafen är justerad 
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§93 

Ansökan om ekonomiskt stöd till längdskidspår  
(2021 KFN0179) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beviljar ersättning för uppkommen elkostnad, dock max 40 tkr 
till Hylte skidklubb. Beslutet gäller årligen från och med 2021-10-21 till och med 2025. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte Skidklubb inkom 2021-09-02 med en skrivelse till Hylte kommun med en ansökan om 
ekonomiskt stöd för att kunna säkerställa att ha ett 2 kilometer långt skidspår varje vinter som 
vädret tillåter det.  
 
Hylte skidklubb är i dagsläget berättigade till skötselbidrag för elljusspåret (22 tkr) och lokal- 
och anläggningsbidrag (10 tkr). Utöver detta får man 15 tkr i ersättning för att skolelever och 
medarbetare som köper friskvårdskort kan använda skidspåret.  
 
I dialog med föreningen har det framkommit att en stor ekonomisk utmaning för dem är 
elkostnaden, då de behöver betala en avgift varje månad de kopplar på elen. Kultur- och 
folkhälsokontoret föreslår därför att kultur- och folkhälsonämnden beviljar 40 tkr i bidrag för 
elförbrukningen, så att föreningen kan producera tillräckligt med konstsnö till skidspåret. 
Förhoppningsvis leder detta till både fler medlemmar och ökade intäkter från åkaravgifter. 
Kultur- och folkhälsokontoret har jämfört med sköteselbidrag för ett liknande skidspår (Ätran, 
Falkenbergs kommun) och om nämnden beviljar bidrag så kommer den totala ersättningen att 
vara i paritet med bidrag för jämförbara skidspår.  

Handlingar i ärendet 
 §192 KFN AU Ansökan om ekonomiskt stöd till längdskidspår 
 Tjänsteskrivelse ansökan om ekonomiskt stöd till längdskidspår 
 Skrivelse Skidklubben Hylte 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsokontorets förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beviljar bidrag på 40 tkr till Hylte skidklubb.  
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beviljar ersättning för uppkommen 
elkostnad, dock max 40 tkr till Hylte skidklubb. 
 

Beslutet skickas till  
Hylte skidklubb 
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Paragrafen är justerad 
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§94 

Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck 2022 - 2026  
(2021 KFN0159) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslaget med ändringar utifrån remissvar och 
beslutar att skicka vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på handlingsplan mot våld i nära relationer har varit ute på remiss till kommunens 
nämnder och rådgivande organ, samt Hyltebostäder, polismyndigheten och lokal nämnd 
Hylte.  
 
Remissvar har inkommit från samtliga nämnder samt kommunala tillgänglighetsrådet som 
ställer sig positivt till framtagen handlingsplan, utan några synpunkter.  
 
Kommunstyrelsen, folkhälsorådet samt lokal nämnd har inkommit med förslag på ändringar, 
vilka samtliga har beaktats och ändrats utifrån förslag. Ändringar är markerade med röd text.  
 
Inga remissvar har inkommit från brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet 
polismyndigheten, Hyltebostäder.  

Handlingar i ärendet 
 §193 KFN AU Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2022 - 2026 
 Tjänsteskrivelse remissvar och ändringar Handlingsplan våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck 
 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-

2026 reviderad september 
 §60 ON Remiss Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 
 §77 BUN Remiss Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & 

förtryck 
 §72 SBN Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
 §153 KS Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
 §5 KTR Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
 Remissvar från BRÅ Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 
 Yttrande över Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 2022–

2026 
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 Remissvar – Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck 2022–2026 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§95 

Fördelningsmodell för aktiva, ideella idrotts- och kulturföreningar i 
Unnaryd  
(2020 KFN0210) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till modell för att fördela likviden av 
fastighetsförsäljningen till aktiva, ideella idrotts- och kulturföreningar i gamla Unnaryds 
kommun, med tillägget att de föreningar som har registrerade barn- och ungdomsmedlemmar 
får ett extra grundbelopp. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har sålt fastigheten Unnaryd 1:120. Efter kommunens kostnader är avdragen 
ska likviden fördelas till aktiva, ideella idrotts- och kulturföreningar i Unnaryd. Föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. Kommunstyrelsen har gett kultur- och 
folkhälsonämnden i uppdrag att ta fram en fördelningsmodell. 
 
Likviden ska delas ut som ett engångsbelopp under 2021. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret har identifierat att det totalt finns 10 aktiva, ideella idrotts- och 
kulturföreningar, varav två är stiftelser med kulturverksamhet. Av de 10 föreningarna har 6 
stycken medlemmar i åldern 0–25 år. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att det ska utgå ett grundbelopp på 5000 kronor till 
respektive förening, samt ytterligare ett grundbelopp för föreningar som har medlemmar i 
åldern 0–25 år. 
 
Resterande medel fördelas till föreningarna utifrån antal medlemmar. I uppdraget ingår att 
barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras och förslaget är därför att 30 procent av potten 
fördelas på antal vuxna medlemmar och 70 procent av potten fördelas på antal medlemmar 0–
25 år. 
 
För att medlemsantalet inte ska bli för utslagsgivande föreslår kultur- och folkhälsokontoret 
att det de fördelas i intervaller, där alla föreningar får mest ersättning för sina 10 första 
medlemmar och att ersättningen sedan trappas av enligt följande: 
 
1–10 medlemmar                 1,0 ersättning per medlem 
11–50 medlemmar                0,5 ersättning per medlem 
51–150 medlemmar             0,25 ersättning per medlem 
151 och fler                         0,1 ersättning per medlem  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till 
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modell för att fördela likviden av fastighetsförsäljningen till aktiva, ideella idrotts- och 
kulturföreningar i gamla Unnaryds kommun. 

Handlingar i ärendet 
 §194 KFN AU Fördelningsmodell för aktiva, ideella idrotts- och kulturföreningar i 

Unnaryd 
 Tjänsteskrivelse förslag på fördelningsmodell 
 §127 KS Överlåtelse av fastighet i Unnaryd 
 Förteckning över aktiva idrotts- och kulturföreningar i gamla Unnaryds kommun 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsokontorets förslag till beslut  
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till modell för att fördela likviden av 
fastighetsförsäljningen till aktiva, ideella idrotts- och kulturföreningar i gamla Unnaryds 
kommun. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet förslår att kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till modell för att 
fördela likviden av fastighetsförsäljningen till aktiva, ideella idrotts- och kulturföreningar i 
gamla Unnaryds kommun, med tillägget att de föreningar som har registrerade barn- och 
ungdomsmedlemmar får ett extra grundbelopp. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§96 

Återrapportering av kränkningsanmälningar första halvåret 2021  
(2021 KFN0092) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de 
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Huvudmannens 
kvalitetsarbete består av nämndens verksamhetsplan, plan för vägledning, plan för ökad 
närvaro, plan för elevhälsoarbete samt plan mot kränkande behandling, diskriminering och 
trakasserier. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa verksamheternas 
kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplaner och andra skolförfattningar. 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
 
Enligt planen för systematiskt kvalitetsarbete för frivilliga skolformer i Hylte kommun ska 
återrapportering av kränkningsanmälningar ske till kultur- och folkhälsonämnden två gånger 
per år.  
 
Under första halvåret 2021 finns inga kränkningsanmälningar att återrapportera.  

Handlingar i ärendet 
 §195 KFN AU Återrapportering av kränkningsanmälningar 
 Tjänsteskrivelse återrapportering av kränkningsanmälningar första halvåret 2021 

Paragrafen är justerad 
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§97 

Övrigt  
(2021 KFN0006) 

  
Inga övriga punkter uppkommer på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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