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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-05-20

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§41 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§42 Anmälan av nya ärenden

§43 Meddelande och information maj 2020

§44 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret maj 2020

§45 Uppföljning och redovisning KFN 2020 - april

§46 Remissvar på motion angående införande av etableringslån

§47 Begäran om integrationsmedel

§48 Riktlinjer för skolskjuts – elever i Gymnasiesärskolan

§49 Riktlinjer för resekort, inackorderingsstöd och kontantersättning

§50 Förändrat arbetssätt föreningsbidrag Covid-19

§51 Revidering Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och folkhälsonämnden

§52 Kompensation till Hylte Ryttarförening för uteblivna hyresintäkter

§53 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-05-20

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2020 KFN0005)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Stina Isaksson (SD) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet. 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-05-20

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Anmälan av nya ärenden 
(2020 KFN0008)

Inga nya ärenden anmäls på mötet. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-05-20

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Meddelande och information maj 2020 
(2020 KFN0004)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information
Information om Hallands kulturstrategi- och kulturplan för 2021-2024 - Jessica Blohm och 
Ola Persson
Information om arbetsmarknadsenheten - Emma Thor och Svjetlana Miletic
Information om gemensam öppenvård IFO - Svjetlana Miletic och Sofie Matovic

Handlingar
Folkhälsoråd protokoll 200313
§38 BUN Val av representanter till Brottsförebyggande rådet
KS Ordförandebeslut Firmatecknare
KS Ordförandebeslut Beslut om att skicka kulturplan på internremiss till nämnderna
Inbjudan till Hylte kommun att lämna yttranden – kultur-strategi- och kulturplan
Hallands kulturstrategi-och kulturplan 2021 remissversion 20200416
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning april
Protokoll MBL-19 200514
Protokoll samverkan KFK 200512

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information maj 2020
 Folkhälsoråd protokoll 200313
 §38 BUN Val av representanter till Brottsförebyggande rådet
 KS Ordförandebeslut Firmatecknare
 KS Ordförandebeslut Beslut om att skicka kulturplan på internremiss till nämnderna
 Inbjudan till Hylte kommun att lämna yttranden
 Hallands kulturstrategi-och kulturplan 2021 remissversion 20200416
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning april
 Protokoll MBL-19 200514
 Protokoll samverkan KFK 200512

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret maj 2020 
(2020 KFN0007)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret maj 2020
 Anställningar KFN April 2020
 Delegationsbeslut IFO BoU april 2020
 Delegeringsbeslut Kontantkassa Forum konferens
 Klientstatistik IFO vuxen april 2020

Paragrafen är justerad
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2020-05-20

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Uppföljning och redovisning KFN 2020 - april 
(2020 KFN0001)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra en djupare 
analys av de poster som visar en negativ avvikelse och besluta om allmän återhållsamhet 
inom nämndens ansvar.
I övrigt godkänner kultur- och folkhälsonämnden informationen och lägger den till 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Som en del i kultur och folkhälsonämndens uppföljning redovisas prognoser av det 
ekonomiska läget.

Handlingar i ärendet
 §112 KFN AU Uppföljning och redovisning KFN 2020 - prognos april
 Tjänsteskrivelse - Prognos KFN efter 4 månader
 Prognos 2020 KFN efter 4 månader - ärendebeskrivning
 Prognos 2020 KFN efter 4 månader - drift

Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsokontorets förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämnden begär tilläggsanslag från kommunfullmäktige på 4,5 miljoner 
för ekonomiskt bistånd och 5,8 miljoner för interkommunala ersättningar.
I övrigt godkänner kultur- och folkhälsonämnden informationen och lägger den till 
handlingarna.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att genomföra en djupare 
analys av de poster som visar en negativ avvikelse, ta fram handlingsplaner per verksamheter 
som är påverkansbara som avviker 100.000 kr och besluta om allmän återhållsamhet inom 
nämndens ansvar.
I övrigt godkänner kultur- och folkhälsonämnden informationen och lägger den till 
handlingarna.

 
 
Yrkanden
Birgitta Årzén (S) yrkar att
"Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra en djupare 
analys av de poster som visar en negativ avvikelse och besluta om allmän återhållsamhet 
inom nämndens ansvar.
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I övrigt godkänner kultur- och folkhälsonämnden informationen och lägger den till 
handlingarna."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att kultur- och 
folkhälsonämnden bifaller Birgitta Årzéns (S) ändringsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-05-20

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Remissvar på motion angående införande av etableringslån 
(2020 KFN0118)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Monika Grönroos Dehlin och Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att införa etableringslån för nyanlända.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen. Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 
september 2020.

Förslaget i motionen är att Hylte kommun inför ett slags lån för nyanlända som befinner sig i 
det så kallade glappet, den tidsperiod som uppstår mellan det att de placerats i kommunen 
fram till dess att ersättningen från staten börjar ticka in. Som de får betala tillbaka när de fått 
det bidrag dem ska ha från andra myndigheter. Syftet med lånet är att stoppa dubbla bidrag till 
nyanlända.

Personer som ansöker om försörjningsstöd behandlas (oavsett om de är nyanlända eller har en 
annan bakgrund) enligt samma riktlinjer, regelverk och rutiner. Om en individ ansöker om 
försörjningsstöd för en period där denne väntar på att få retroaktiva ersättningar får man ett 
bidrag som ett förskott på förmån. Sen görs i de fall där det är möjligt (vilket är de flesta fall) 
en framställning till Försäkringskassan att utbetalningen av det beviljade beloppet ska ske 
direkt till Hylte kommun. I de fall där det inte går krävs beloppet tillbaka direkt från 
individen.

Kultur- och folkhälsokontoret anser att motionen bör avslås då syftet med motionen uppnås 
utan att etableringslån införs.

Handlingar i ärendet
 §113 KFN AU Remissvar på motion angående införande av etableringslån
 Tjänsteskrivelse remissvar på motion angående etableringslån
 Motion angående införande av ett etableringslån
 §40 KSAU Motion angående införande av ett etableringslån - på remiss

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden
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§47

Begäran om integrationsmedel 
(2019 ANN0138)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden begär 11,5 miljoner från tidigare periodiserade 
integrationsmedel för att täcka kostnader för flyktingverksamheten.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun erhåller schablonersättningar från Migrationsverket för att täcka kostnaderna 
för nyanlända flyktingar. Ersättningarna betalas ut under två år. Hylte kommun använder 
ersättningarna för att täcka kostnader under de nyanländas tre första år. Nu när ersättningarna 
minskar så räcker inte årets schabloner för att täcka kostnaderna för flyktingmottagandet och 
därmed måste periodiserade medel tas i bruk. Medlen används för SFI-undervisning, bistånd 
till den enskildas försörjning, samhällsorientering, arbetsmarknadsinsatser samt handläggning.

Handlingar i ärendet
 §114 KFN AU Begäran om integrationsmedel
 Tjänsteskrivelse- Begäran om integrationsmedel

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48

Riktlinjer för skolskjuts – elever i Gymnasiesärskolan 
(2020 KFN0180)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden antar riktlinjer för skolskjuts inom gymnasiesärskolan.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och Folkhälsonämnden har att fatta beslut om riktlinjer för skolskjuts för elever inom 
gymnasiesärskolan.

Handlingar i ärendet
 §115 KFN AU Riktlinjer för skolskjuts – elever i Gymnasiesärskolan
 Riktlinjer för skolskjuts
 2. Riktlinjer_skolskjuts_gymnasiesär

Beslutet skickas till 
Kultur- och Folkhälsokontoret

Gymnasiechef

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49

Riktlinjer för resekort, inackorderingsstöd och kontantersättning 
(2020 KFN0181)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förslag till riktlinjer.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämnden har att fatta beslut om riktlinjer för Resekort, 
inackorderingsstöd och kontantersättning för elever i gymnasieskolan.

Handlingar i ärendet
 §116 KFN AU Riktlinjer för resekort, inackorderingsstöd och kontantersättning
 Tjänsteskrivelse riktlinjer för resekort, inackorderingsbidrag och körersättning
 1. Riktlinjer för RKI_gymnaiset

Beslutet skickas till 
Kultur- och Folkhälsokontoret

Gymnasiechef

Paragrafen är justerad
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§50

Förändrat arbetssätt föreningsbidrag Covid-19 
(2020 KFN0185)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om förändringar i regelverket under 2020 för följande 
föreningsbidrag:

1. Lokalt aktivitetsstöd – Schablon betalas ut som är baserad på föregående års 
bidragsfördelning. Föreningen ansöker som vanligt. Föreningar vars ansökan överstiger 
föregående års utbetalning erhåller bidrag utifrån de vanliga kriterierna.

2. Kulturbidrag för föreningar – Inställda arrangemang som föreningen erhållit bidrag för 
kommer inte att vara ett skäl för att neka föreningens ansökan för kommande år. Detta 
förutsatt att föreningen motiverat varför arrangemanget ställts in.

3. Bidrag till funktionshinderföreningar och sociala stödorganisationer – Inställda 
arrangemang som föreningen/organisationen erhållit bidrag för kommer inte att vara ett skäl 
för att neka ansökan för kommande år. Detta förutsatt att föreningen/organisationen motiverat 
varför arrangemanget ställts in.

4. Bidrag till pensionärsföreningar – Om kontoret under nästa års handläggning av bidraget 
ser en ojämn fördelning i redovisningen av aktiviteter som går att koppla till Covid-19 betalas 
en schablon ut som baseras på föregående år.

5. Bidrag till samlingslokaler – Den delen av bidraget som baseras på antal bokningar betalas 
ut i form av en schablon som baseras på föregående år.

Beskrivning av ärendet
Spridningen av Covid-19 har en betydande effekt på föreningslivet i Hylte kommun. Den 
förändrade situationen innebär bland annat inställda arrangemang och matcher, uteblivna 
sammankomster, ett mindre deltagande och framförallt en ökad oro för föreningens ekonomi 
och framtid. Av den anledningen föreslår kultur- och folkhälsokontoret ett förändrat regelverk 
kring hanteringen av kommunens föreningsbidrag under 2020. Ett särskilt fokus riktas mot de 
bidrag som baseras på antalet aktiviteter och arrangemang då vi ser att de i hög grad blir 
påverkad av rådande situation. Kultur- och folkhälsokontoret kommer fortsatt kräva att 
föreningen ansöker utifrån de regelverk som är kopplat till respektive bidrag, det vill säga att 
föreningen är fortfarande skyldig att redovisa antalet aktiviteter, arrangemang och/eller 
bokningar. Det innebär att kontoret får en överblick kring hur Covid-19 har påverkar 
föreningslivet och även hur stort stödet från kommunen blir.

Handlingar i ärendet
 §118 KFN AU Förändrat arbetssätt föreningsbidrag Covid-19
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 Tjänsteskrivelse - Förändrat arbetssätt föreningsbidrag Covid-19
 Ärendebeskrivning - Förändrat arbetssätt föreningsbidrag Covid-19
 Bidragsnormer

Paragrafen är justerad
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§51

Revidering Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och 
folkhälsonämnden 
(2019 ANN0202)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om följande mötesdagar
2020 för kultur- och folkhälsonämnden (Torsdagar kl. 13.00)

Arbetsutskott:                                                       Nämnd:
16 januari (individärenden)                                     16 januari Informationsdag kl 8-12
30 januari                                                             13 februari (extra AU individärenden)
12 mars                                                                26 mars
9 april (förmiddag pga. skärtorsdag)                         23 april
7 maj                                                                    20 maj (onsdag)
11 juni                                                                  25 juni
25 juni (individärenden)
13 augusti (individärenden )
                                                                            27 augusti
17 september                                                         24 september
8 oktober (ev. nämnd pga. samverkan)                     22 oktober
5 november                                                           19 november
3 december                                                            17 december

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämndens sammanträdestider beslutades i december 2019. Nu behöver 
dessa kompletteras med ett extra nämndsammanträde i augusti med anledning av förändringar 
i kommunens ekonomiska process.

Handlingar i ärendet
 §119 KFN AU Revidering Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och 

folkhälsonämnden
 Revidering Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar om följande mötesdagar
2020 för kultur- och folkhälsonämnden (Torsdagar kl. 13.00)

Arbetsutskott:                                                       Nämnd:
16 januari (individärenden)                                     16 januari Informationsdag kl 8-12
30 januari                                                             13 februari (extra AU individärenden)
12 mars                                                                26 mars
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9 april (förmiddag pga. skärtorsdag)                         23 april
7 maj                                                                    20 maj (onsdag)
11 juni                                                                  25 juni
                                                                            25 juni (individärenden)
                                                                            13 augusti (individärenden )
                                                                            27 augusti
17 september                                                         24 september
8 oktober (ev. nämnd pga. samverkan)                     22 oktober
5 november                                                           19 november
3 december                                                            17 december

Beslutet skickas till 
Alla enheter på kultur- och folkhälsokontoret

Paragrafen är justerad
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§52

Kompensation till Hylte Ryttarförening för uteblivna hyresintäkter 
(2020 KFN0191)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att kompensera Hylte Ryttarförening med 12 000 
kronor för uteblivna hyresintäkter.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2019 upptäcktes det att det fanns hussvamp i väggarna i privatstallet som hör till 
ridhuset i Rydöbruk. Hyltebostäder har åtgärdat det, men problemet medförde att Hylte 
Ryttarförening inte kunde hyra ut gästboxar i stallet från perioden september till december 
2019.

Hylte Ryttarförening har därför ansökt om kompensation för förlorade hyresintäkter under 
motsvarande period. Hyresintäkten är 3 000 kronor per månad och totalt rör det sig om 12 000 
kronor.

Handlingar i ärendet
 §120 KFN AU Kompensation till Hylte Ryttarförening för uteblivna hyresintäkter
 Tjänsteskrivelse Kompensation till Hylte Ryttarförening för uteblivna hyresintäkter

Beslutet skickas till 
Hylte Ryttarförening

Paragrafen är justerad
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§53

Övrigt 
(2020 KFN0006)

Inga övriga punkter uppkommer på mötet.

Paragrafen är justerad
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