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Utses att justera Ewa Gunnarsson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-11-25    
  
Protokollet omfattar §§98-119 
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ÄRENDELISTA 
§98 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§99 Anmälan av nya ärenden 

§100 Initiativärenden 

§101 Meddelande och information november 2021 

§102 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret oktober 2021 

§103 Fördelning av tilläggsbudget 

§104 Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 10 
månader 

§105 Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2022 för somaliska kultur- och idrottsföreningen 

§106 Ansökan om kulturbidrag Rydö historiska förening 

§107 Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022 

§108 Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer 2022 

§109 Hyresreduktion fjärde kvartalet Bowlinghallen 

§110 Hyresreduktion fjärde kvartalet 2021 och årshyra för 2022 

§111 Revidering handlingsplan KAA 

§112 Ungdomsledarpris 2021 

§113 Kulturpris 2021 

§114 Remissvar Förslag om förändring av råd 

§115 Ny handkassa till stödboendet Lotsen 

§116 Riktlinje för avvikelsehantering och missförhållanden Lex Sarah 

§117 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL 

§118 Redovisning av avvikelser inom socialtjänst – tredje kvartalet 2021 

§119 Övrigt 
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§98 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Ewa Gunnarsson (SD) att 
tillsammans med ordföranden Birgitta Årzén (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§99 

Anmälan av nya ärenden  
(2021 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§100 

Initiativärenden  
(2021 KFN0016) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av redogörelsen gällande bidrag inom ekonomiskt 
bistånd. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att utreda 
initiativärendet gällande SFI. Utredningen presenteras i samband med kultur- och 
folkhälsonämndens sammanträde i december. 

Beskrivning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde 2021-09-23 lämnade Sverigedemokraterna in två 
initiativärenden.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet gällande bidrag inom ekonomiskt bistånd.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ger kontoret i 
uppdrag att utreda kostnader för SFI per elev samt antalet elever som inte fullföljer eller klarar 
utbildningen och anledningen till detta. 

Handlingar i ärendet 
 §204 KFN AU Initiativärenden 
 Tjänsteskrivelse initiativärenden 
 Redogörelse för bidrag inom ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av redogörelsen 
gällande bidrag inom ekonomiskt bistånd. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ger kultur- och folkhälsokontoret i 
uppdrag att utreda initiativärendet gällande SFI. Utredningen presenteras i samband med 
kultur- och folkhälsonämndens sammanträde i december. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsokontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§101 

Meddelande och information november 2021  
(2021 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 
Kultur- och folkhälsonämnden ger kontoret i uppdrag att ordna en träff med nämndernas 
presidier med anledning av DUTT-redovisningen.  

Beskrivning av ärendet 
Information 
Inbjudningar arbetsutskott (stående punkt) 
Information om DUTT, folkhälsochef Johannes Hjelte 
Information om dialog med regionen om barn med särskilt stöd, folkhälsochef Johannes 
Hjelte 
Information handlingsplan KAA, gymasiechef/rektor  
 
Handlingar 
§178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss 
§177 KS Begäran om Covidmedel 
Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 211015 
Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 211008 
Protokoll Folkhälsorådet 9 september 
§81 SBN Gatubelysningspolicy 
Samverkansprotokoll 211117 
Protokoll MBL 211117 
Beslut SI dnr. 2021-730 
Skrivelse och bilaga från KPR 2021-11-24 

Handlingar i ärendet 
 §205 KFN AU Meddelande och information november 2021 
 Meddelande och information november 2021 
 §177 KS Begäran om Covidmedel 
 §178 KS Förslag om förändring av råd - på remiss 
 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 211015 
 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 211008 
 Protokoll Folkhälsorådet 9 september 
 §81 SBN Gatubelysningspolicy 
 SI Beslut Dnr 2021-730 
 Protokoll MBL § 11 och 19 med kommunal 211117 
 Protokoll samverkan KFK 211116 
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 Skrivelse Valda representanter till Kommunal Pensionärsrådet från PRO och SPF 
Seniorerna 2021-11-24 

 Bilaga till Skrivelse KPR 2021-11-24 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsokontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§102 

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 november 2021 
 Anmälan delegeringsbeslut KFN AU oktober 2021 
 Delegationsbeslut IFO BoU oktober 2021 

Paragrafen är justerad 
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§103 

Fördelning av tilläggsbudget  
(2021 KFN0247) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att fördela 900 tkr till verksamhet 34 001 Örnahallens 
hälsocenter och 1 000 tkr till verksamhet 56 810 Öppna insatser för barn. 

Beskrivning av ärendet 
10 oktober beslutade kommunstyrelsen att tilldela 900 tkr av de avsatta covidmedlen till 
kultur- och folkhälsonämnden och 11 november beslutade kommunfullmäktige att tilldela 
1 000 tkr i extra budget för 2021 till kultur- och folkhälsonämnden, vilket innebär att 
nämnden fått ytterligare 1 900 tkr att fördela under 2021.  
  
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att fördela 
medlen enligt följande:  
  
900 tkr Verksamhet 34 001  Örnahallens hälsocenter 
1 000 tkrVerksamhet 56 810 Öppna insatser för barn    

Handlingar i ärendet 
 §210 KFN AU Fördelning av tilläggsbudget 
 Tjänsteskrivelse fördelning av tilläggsbudget 

Paragrafen är justerad 
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§104 

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – 
prognos efter 10 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 250 tkr (-0,2 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 1 
750 tkr (-1,0 procent) inklusive ekonomiskt bistånd. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden har fått 1 900 tkr i extra budget från kommunfullmäktige. 
Medlen har använts till att täcka intäktsbortfall på Örnahallens hälsocenter och ökade 
kostnader för öppna insatser för barn. Sedan föregående uppföljning har kostnader för 
institutionsplaceringar ökat, både gällande ungdomar och missbrukande vuxna.  
 
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 
 §211 KFN AU Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – 

prognos efter 10 månader 
 Tjänsteskrivelse prognos efter 10 månader 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter tio månader 
 Ärendebeskrivning prognos efter 10 månader 
 Uppföljning av statistik - oktober 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§105 

Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2022 för somaliska kultur- och 
idrottsföreningen  
(2021 KFN0108) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja bidrag till somaliska kultur- och 
idrottsföreningen för hyreskostnad under 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Somaliska kultur- och idrottsföreningen är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att 
stötta och integrera barn, ungdomar och nyanlända. Föreningen bedriver daglig läxhjälp för 
barn och ungdomar. Man anordnar studiecirklar för vuxna med bland jobbsök och 
datorkunskap. Föreningen har också fokus på idrott och hälsa och möjliggör spontanidrott för 
de som i dagsläget inte har någon naturlig föreningstillhörighet eller motionerar regelbundet. 
 
Somaliska kultur- och idrottsföreningen har efter beslut av kultur- och folkhälsonämnden 
sedan våren 2020 kostnadsfritt fått nyttja en källarlokal i Centrumhuset i Hyltebruk under 
2020.  
 
Ett av villkoren för att föreningens skall få vara i lokalen kostnadsfritt är att även andra 
föreningar skall kunna ha tillträde till den. Föreningen själv sköter bokningar och 
administrerar allt kring detta. För att föreningen fortsatt skall kunna utveckla och bedriva sin 
verksamhet är ändamålsenliga lokaler ett måste. Kultur- och folkhälsokontoret har i nuläget 
ingen planerad verksamhet i lokalerna och föreslår därför att somaliska kultur- och 
idrottsföreningen, kostnadsfritt, får nyttja lokalen även under 2022. 

Handlingar i ärendet 
 §212 KFN AU Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2022 för somaliska kultur- och 

idrottsföreningen 
 Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2022 Somaliska kultur- och 

idrottsföreningen 
 Ansökan om bidrag för hyreskostnad Somaliska kultur- och idrottsföreningen 
 Verksamhetsberättelse 2020-2021 

Beslutet skickas till  
Somaliska kultur- och idrottsföreningen 
 

Paragrafen är justerad 
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§106 

Ansökan om kulturbidrag Rydö historiska förening  
(2021 KFN0237) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att tilldela Rydö historiska förening 15 075 kronor i 
kulturbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Kulturbidraget söks en gång om året med sista ansökningsdag den 31 december. Totalt finns 
det 
130 tkr avsatt i budget. Fördelningen av bidraget är beslutas av kultur- och folkhälsonämnden. 
 
Ordförande för Rydö historiska förening har kontaktat kultur- och folkhälsokontoret och 
frågat hur det gått med deras ansökan om kulturbidrag. 
 
Föreningsutvecklaren har gått igenom alla inkomna handlingar, men kan inte hitta 
föreningens 
ansökan. Vad som har gått fel är svårt att klargöra så här i efterhand. Däremot kan kontoret 
konstatera 
att vi tidigare har haft driftstörningar i vår e-tjänst. Då det inte går att utesluta att det är 
kommunens e-tjänster som har haft störningar, så föreslår kultur- och folkhälsokontoret att 
kultur- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen kulturbidrag. 
 
Föreningen söker bidrag på totalt 22 500 kronor för verksamhet i och kring bruksmuseet i 
Rydöbruk. 
 
När fördelningen av kulturbidraget gjordes utgick kontoret ifrån den totala summan på 
ansökningarna och den summa som finns avsatt för bidraget, 130 tkr. Om man skulle göra en 
rak fördelning fick samtliga föreningar 67 procent av deras ansökta belopp. Sedan justerades 
beloppet till viss del utifrån de olika ansökningarna och hur föreningarna hade beskrivit sina 
aktiviteter. Utifrån detta gör kultur- och folkhälsokontoret bedömningen att Rydö Historiska 
förening tilldelas 15 075 kronor, det vill säga 67 procent av ansökt belopp. 

Handlingar i ärendet 
 §213 KFN AU Ansökan om kulturbidrag Rydö historiska förening 
 Tjänsteskrivelse Ansökan om kulturbidrag 
 E-post Kulturbidrag, ansökan Rydö historiska förening 
 Kulturbidrag, ansökan Rydö historiska förening 

Beslutet skickas till  
Rydö historiska förening 
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Paragrafen är justerad 
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§107 

Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022  
(2021 KFN0232) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att fördela investeringsbidraget för 2022 enligt 
följande: 
  
Unnaryds GoIF                    15 300 kr 
Skidklubben Hylte                30 000 kr 
Hyltebruks IF                       27 000 kr 
Långaryds IF                       27 700 kr 
Hylte sportskyttar                150 000 kr 
Hylte hembygdskrets            100 000 kr 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 2018 delas investeringsbidraget upp i två delar; investeringsbidrag för 
idrottsföreningar och investeringsbidrag för hembygdsgårdar. Budgeten för investeringsbidrag 
till idrottsföreningar är på 250 tkr. Budgeten för investeringsbidrag till hembygdsgårdar är på 
100 tkr. 
 
Bifogat i ärendet finns ansökningar till investeringsbidrag 2022 samt förslag på fördelning av 
bidrag till idrottsföreningar. Utöver detta bifogas en sammanställning av utbetalda bidrag år 
2011–2021. Förslag till fördelning görs med hänsyn till hur bidraget har fördelats tidigare år 
samt hur relevant ansökan är med avseende på tillgänglighet för alla samt uppskattad effekt 
för verksamheten. 
 
Hylte hembygdskrets, som är en sammanslutning av kommunens alla hembygdsföreningar, 
hanterar alla investeringsbehov som finns i kommunens hembygdsföreningar och är 
kommunens motpart när det gäller ansökan och återrapportering av investeringsbidraget.  

Handlingar i ärendet 
 §214 KFN AU Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022 
 Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022 
 Anökningar föreningar 2022 
 Sammanställning investeringsbidrag 2022 
 Sammanställning 2011-2021 
 Bidragsnormer Hylte kommun 

Beslutet skickas till  
Sökande föreningar 
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Paragrafen är justerad 
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§108 

Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 
stödorganisationer 2022  
(2021 KFN0233) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att fördela bidrag till funktionshinderorganisationer 
och sociala stödorganisationer för 2022 enligt följande:  
  
Attention Hylte-Halmstad-Laholm                    17 000 kr  
Brottsofferjouren södra Halland                       30 000 kr 
DHR Halmstad-Hylte-Laholmavdelningen         4 000 kr 
Riksförbundet Hjärt-Lung Halmstad                12 000 kr 
HRF Hylte                                                    5 000 kr 
RBU Halland                                                15 000 kr 
Reumatikerföreningen Hylte                           10 000 kr 
Synskadades riksförbund Halmstad-Hylte         7 000 kr 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden tar årligen beslut om bidrag till funktionshinderorganisationer 
och 
sociala stödorganisationer. Budgeten för bidraget är på 100 tkr.  
 
Bidraget ska fördelas till föreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad 
stödverksamhet till personer boende i Hylte kommun. Bidragets storlek grundas på den 
verksamhet som föreningen tänker genomföra nästkommande år. 
 
Syftet med bidraget är att stödja verksamhet som är till gagn för funktionshindrade eller 
personer med 
behov av annat stöd. 

Handlingar i ärendet 
 §215 KFN AU Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2022 
 Tjänsteskrivelse Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2022 
 Ansökningar 2022 
 Sammanställning Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2022 
 Beviljade bidrag  2011-2021 
 Bidragsnormer Hylte kommun 
 Verksamhetsberättelser sökande föreningar 
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Beslutet skickas till  
Sökande organisationer  
 

Paragrafen är justerad 
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§109 

Hyresreduktion fjärde kvartalet Bowlinghallen  
(2021 KFN0120) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att reducera TMR bowlings hyreskostnad för 
bowlinghallen under det fjärde kvartalet 2021, motsvarande 6 250 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Bolaget TMR bowling har inkommit med en ansökan om hyresreduktion för årets fjärde 
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, sedan renoveringen av Örnahallens Hälsocenter, 
och därefter kom coronapandemin.  
 
Även om man under hösten 2021 har kunnat öppna upp för verksamhet igen, så beskriver 
TMR bowling fortsatt 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.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att TMR bowling ska beviljas hyresreducering under 
det fjärde kvartalet 2021. 

Handlingar i ärendet 
 §216 KFN AU Hyresreduktion fjärde kvartalet Bowlinghallen 
 Tjänsteskrivelse hyresreduktion fjärde kvartalet Bowllinghallen 
 E-post Faktura bowlinghallen 
 Faktura bowlinghallen 
 Hylte bowlinghall och Hylte RC 

Beslutet skickas till  
TMR bowling 
 

Paragrafen är justerad 
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§110 

Hyresreduktion fjärde kvartalet 2021 och årshyra för 2022  
(2021 KFN0121) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att reducera Hylte RC:s hyreskostnad i Gamla hallen 
under fjärde kvartalet 2021, motsvarande 5 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Hylte RC har inkommit med en ansökan om hyresreduktion för årets fjärde 
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 2020–2021 har inga arrangemang kunnat genomföras på grund 
av coronapandemin och föreningen har endast bedrivit 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. 
 
Efter att restriktionerna upphört har föreningen börjat starta upp sin verksamhet igen. Men 
man har tappat majoriteten av sina medlemmar.  
 
För att få en chans att återstarta sin verksamhet föreslår kultur- och folkhälsokontoret att 
Hylte RC ska beviljas hyresreducering under fjärde kvartalet 2021 och att årshyran för 2022 
reduceras till 10 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
 §217 KFN AU Hyresreduktion fjärde kvartalet 2021 och årshyra för 2022 
 Tjänsteskrivelse Hyresreduktion fjärde kvartalet och årshyra 2022 Hylte RC 
 Hylte bowlinghall och Hylte RC 
 Faktura Hylte RC 

Beslutet skickas till  
Hylte RC 
 

Paragrafen är justerad 

19 (29)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-11-25  
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§111 

Revidering handlingsplan KAA  
(2021 KFN0244) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar enligt kontorets förslag gällande reviderad 
handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i 
kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför 
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning. 
 
Kontoret har reviderat målen för befintlig handlingsplan efter utvärdering av arbetet med 
föregående års plan.  

Handlingar i ärendet 
 §218 KFN AU Revidering handlingsplan KAA 
 Revidering - Handlingsplan KAA 
 Reviderad Handlingsplan KAA 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsokontorets förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar enligt kontorets förslag gällande reviderad 
handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar. 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut i ärendet. 
 

Beslutet skickas till  
Skolchef 
Arbetsmarknadschef 
 

Paragrafen är justerad 

20 (29)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-11-25  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    
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§112 

Ungdomsledarpris 2021  
(2021 KFN0217) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att utse Emma Gustavsson och John Gustavsson från 
Hylte/Halmstad Volley till årets ungdomsledare 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Årets ungdomsledare utses årligen av kultur- och folkhälsonämnden utifrån inkomna 
nomineringar. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sista möte det aktuella året.  
 
Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till följande faktorer: 
 
• Ungdomsledaren leder ungdomar i åldrarna 4-20 år. 
 
• Ungdomsledarens insatser bidrar till att alla i gruppen uppmärksammas och får deltagartid 
 
• Ungdomsledaren ska vara ett föredöme både på och utanför arenan inom föreningens 
specialområde. Ledaren är ett föredöme i frågor som demokrati, etik, moral, människosyn, 
droger och mobbing. 
 
• Ungdomsledarens har intresse att skaffa sig ytterligare ledarkompetens genom kurser och 
utbildningar av olika slag. 

Handlingar i ärendet 
 §220 KFN AU Ungdomsledarpris 2021 
 Tjänsteskrivelse Ungdomsledarpris 2021 
 Förteckning över pristagare av ungdomsledarpris 1985-2006 
 Pristagare ungdomsledarpris 2007-2020 
 Nominering 1 ungdomsledarpris Hylte kommun 2021 
 Nominering 2 Ungdomsledarpris 
 Nominering 3 till Hylte kommuns ungdomsledarpris 
 Nominering 4 Ungdomsledarpris 

Beslutet skickas till  
Pristagaren 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 

21 (29)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-11-25  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§113 

Kulturpris 2021  
(2021 KFN0216) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att utse Kristoffer Kabell från Into the Woods till årets 
kulturpristagare 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommuns kulturstipendium delas ut som uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom 
litteratur, bildkonst, konsthantverk, film, fotokonst, teater, musik, koreografi, journalistik, 
folkbildning, hembygdsvård, naturvård, byggnads- och kulturminnesvård eller annat kulturellt 
eller humanitärt område. 
 
Stipendiat ska vara bosatt i Hylte kommun. Stipendiat utses av kultur- och folkhälsonämnden. 
Stipendiet utdelas vid kommunfullmäktiges sista ordinarie sammanträde för året. 
 
Stipendiet är ett belöningsstipendium och delas ut utan ansökan. Kultur- och 
folkhälsonämnden ska på lämpligt sätt informera allmänheten, att stipendiet finns och delas 
ut, samt se till att lämpad stipendiat kan föreslås. Stipendiet utgår med 6 000 kr per år och kan 
delas på flera personer om kultur- och folkhälsonämnden finner det befogat. 
 
Skulle beloppet något år inte förbrukas, till följd av brist på passande kandidater, återgår 
summan till kommunkassan. 

Handlingar i ärendet 
 §221 KFN AU Kulturpris 2021 
 Tjänsteskrivelse Kulturpris 2021 
 Kulturpris 1975-2009 och Reviderade regler 2009 
 Kulturprisvinnare 2010-2020 
 Förslag kulturpris nominering 1 
 Förslag kulturpris nominering 2 
 Motivering kulturpris 2021 

Beslutet skickas till  
Pristagaren 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§114 

Remissvar Förslag om förändring av råd  
(2021 KFN0243) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden lämnar förslag i enlighet med tjänsteskrivelsen, men anser att 
man bör överväga ifall råden BRÅ och folkhälsorådet ska finnas kvar. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret är positiv till en sammanslagning av folkhälsorådet och 
brottsförebyggande rådet. De båda råden har på eget initiativ testat att under 2021 ha två 
gemensamma möten.  
 
Demokratiberedningen har ännu inte sagt något om hur sammanslagningen av råden ska ske, 
hur man ska arbeta och vilka som ska vara representerade i rådet. Kultur- och 
folkhälsokontoret vill utifrån detta lämna följande synpunkter:  
 
Idag finns ett reglemente för brottsförebyggande rådet, men det saknas motsvarande för 
folkhälsorådet. Innan sammanslagning sker behöver ett reglemente för det nya rådet tas fram.  
 
Det behöver utredas vilka som ska representera rådet. I Varbergs kommun är det ordförande 
och vice ordförande i de kommunala nämnderna, vilket kultur- och folkhälsokontoret anser 
hade varit fördelaktigt för att kunna öka fokus på trygghets- och folkhälsoarbetet. Kultur- och 
folkhälsokontoret anser också att det hade varit bra om det var Hylte kommun som har 
ordförandeskapet i rådet. Det behöver också utredas vilka övriga myndigheter som ska ingå i 
rådet, samt hur eventuell representation från civilsamhället ska utformas.  

Handlingar i ärendet 
 §222 KFN AU Remissvar Förslag om förändring av råd 
 Tjänsteskrivelse Remissvar Förslag om förändring av råd 
 Ärendebeskrivning Förändring av de rådgivande organen 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsokontorets förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden lämnar förslag i enlighet med tjänsteskrivelsen.  
  
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden lämnar förslag i enlighet med 
tjänsteskrivelsen, men anser att man bör överväga ifall råden ska finnas kvar. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Paragrafen är justerad 
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§115 

Ny handkassa till stödboendet Lotsen  
(2021 KFN0242) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beviljar handkassa med betalkort á 2000 kronor till 
stödboendet Lotsen. Ansvarig är Kastriot Cuci. 

Beskrivning av ärendet 
Stödboendet Lotsen behöver en handkassa med betalkort á 2000 kronor. Ansvarig för 
handkassan kommer att vara Kastriot Cuci.  

Handlingar i ärendet 
 §223 KFN AU Ny handkassa till stödboendet Lotsen 
 Tjänsteskrivelse Ny handkassa till stödboendet Lotsen 

Paragrafen är justerad 
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§116 

Riktlinje för avvikelsehantering och missförhållanden Lex Sarah  
(2021 KFN0245) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om att anta ny riktlinje för avvikelsehantering och 
missförhållanden Lex Sarah. 

Beskrivning av ärendet 
Socialtjänstlagen anger i 3 kap 3 § att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och 
att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 
Hantering av avvikelser är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och handlar 
om att identifiera avvikelser och risker för avvikelser i verksamheten, skapa säkra rutiner samt 
leda till lärande i organisationen om hur man förebygger och undviker negativa händelser, 
vilket tydliggörs i föreskriften för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 
2011:9. 
 
Det har tidigare funnits två riktlinjer, en avseende avvikelsehantering och en avseende 
missförhållanden lex Sarah. IFO – enheterna har tidigare rapporterat avvikelser och 
missförhållanden via pappersblankett, men kommer framåt att rapportera och utreda 
avvikelser och missförhållanden i verksamhetssystem. De tidigare riktlinjerna har därför 
skrivits ihop till en gemensam riktlinje, där det även tydliggörs på vilket sätt klagomål och 
synpunkter ska hanteras. Den nya riktlinjen fokuserar mer på vad arbetet med att hantera 
avvikelser innebär samt roller och ansvar. Hur avvikelser ska registreras och utredas beskrivs 
närmare i handbok för avvikelsehantering samt i rutin för utredning och anmälan av 
missförhållanden.  
 
Ny riktlinje ersätter Riktlinje för avvikelsehantering och Riktlinjer för hantering av 
missförhållanden – Lex Sarah  

Handlingar i ärendet 
 §224 KFN AU Riktlinje för avvikelsehantering och missförhållanden Lex Sarah 
 Tjänsteskrivelse Riktlinje för avvikelsehantering och missförhållanden lex Sarah 
 Riktlinje för avvikelsehantering och missförhållanden Lex Sarah 

Paragrafen är justerad 
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§117 

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 enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen 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 det 
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.  
 
Redovisningen avser första, andra kvartalet och tredje kvartalet 2021. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL tredje kvartalet 
 Redovisning av ej verkställda beslut socialtjänst - tredje kvartalet 2021 

Paragrafen är justerad 
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§118 

Redovisning av avvikelser inom socialtjänst – tredje kvartalet 2021  
(2021 KFN0151) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av avvikelser inom socialtjänst för 
tredje kvartalet 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Definitionen av en avvikelse enligt socialtjänstlagen är när det inträffar något som avviker 
från god kvalitet genom avsteg från fastställda lagkrav, rutiner, genomförandeplaner, 
vårdplaner eller andra överenskommelser. Avvikelserapporteringen är en grundläggande del i 
kvalitetsarbetet för att minska risker för missförhållanden. 
 
Som ett led i kvalitetsarbetet redovisas avvikelser inom socialtjänsten till kultur- och 
folkhälsonämnden. Redovisningen avser tredje kvartalet 2021.  
 
Inga avvikelser rapporterades för enheterna IFO Barn och Unga och IFO vuxen under tredje 
kvartalet 2021.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse redovisning av avvikelser inom socialtjänsten tredje kvartalet 2021 

Paragrafen är justerad 
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§119 

Övrigt  
(2021 KFN0006) 

  
Ingaövriga punkter uppkommer på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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