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Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Birgitta Årzén  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Christer Johansson  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och folkhälsonämnden 
Sammanträdesdatum 2021-12-16   

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-12-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-01-07 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:30 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice 

ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande), Lirim Mazreku (KV), 
Petter Eriksson (V), Daniel Malm Nielsen (C), Ewa Gunnarsson (SD)  ersätter 
Stina Isaksson (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Jari Brinkell (S) §§120-122, §§124-131 
  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johannson (utvecklingsledare) 
Erik Wikström (sekreterare) 
Tobias Stenekull (rektor) §§120-122, §§124-131 
Tim Christensen (controller) §§120-122, §§124-131 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-12-16    
  
Protokollet omfattar §§120-131 
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ÄRENDELISTA 
§120 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§121 Anmälan av nya ärenden 

§122 Återrapportering anmälda ärenden 2021 

§123 Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8 § FB 

§124 Meddelande och information december 2021 

§125 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret december 2021 

§126 Ombudgetering av investeringsanslag till 2022 

§127 REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämnden – detaljbudget, steg 1 

§128 Remiss gatubelysningspolicy 

§129 Datum för sammanträden 2022 – Kultur- och folkhälsonämnden 

§130 Övrigt 

§131 Prislista Interkommunal ersättning 2022 
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§120 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Christer Johansson (M) att 
tillsammans med ordföranden Birgitta Årzén (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§121 

Anmälan av nya ärenden  
(2021 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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§122 

Återrapportering anmälda ärenden 2021  
(2021 KFN0016) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av utredningen gällande kostnader för SFI. 

Beskrivning av ärendet 
Vid nämndens sammanträde 2021-09-23 lämnade Sverigedemokraterna in ett initiativärende 
gällande att kostnader för SFI. Kultur- och folkhälsonämnden gav 2021-11-23 kontoret i 
uppdrag att utreda kostnader för SFI per elev samt antalet elever som inte fullföljer eller klarar 
utbildningen och anledningen till detta. Utredningen ska presenteras i samband med kultur- 
och folkhälsonämndens sammanträde i december. 

Handlingar i ärendet 
 §228 KFN AU Utredning av kostnader för SFI 
 Tjänsteskrivelse utredning av kostnader per elev SFI 
 Utredning kostnader per elev SFI 

Paragrafen är justerad 

5 (15)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-12-16  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§123 

Väcka talan i vårdnadsfråga 6 kap. 8 § FB 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§124 

Meddelande och information december 2021  
(2021 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
- 
 
Handlingar 
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning 2021 
§158 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun 
§160 KF Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur- 
och folkhälsonämnden 
Skrivelse Återupptagning av ledarledd styrketräning i Örnahallens hälsocenter SPF 
Seniorerna Drängsered 
§225 KS Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall 
§224 KS Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 
Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet 2021-11-18 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information december 2021 
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning 2021 
 Protokoll samverkan KFK 211207 
 §224 KS Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 
 §225 KS Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall 
 Skrivelse Återupptagning av ledarledd styrketräning i Örnahallens hälsocenter SPF 

Seniorerna Drängsered 
 §160 KF Justering av investeringsbudget 2021 från barn- och ungdomsnämnden till 

kultur- och folkhälsonämnden 
 §158 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet 2021-11-18 

Paragrafen är justerad 
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§125 

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret december 
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 december 2021 
 Delegationsbeslut IFO november 2021 
 Anställningar KFN november 2021 
 Beslutsstatistik IFO vux oktober 2021 
 Anmälan delegeringsbeslut KFN AU november 2021 

Paragrafen är justerad 
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§126 

Ombudgetering av investeringsanslag till 2022  
(2021 KFN0001) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden begär av kommunfullmäktige att få ombudgetera 240 tkr 
avseende investeringsprojekt för utlåningsstationer på biblioteken, samt de medel av 
raminvesteringsbudgeten som inte förbrukats under 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden begär att få ombudgetera medel från 2021 till 2022 för 
följande investeringsprojekt: 
 
- Utlåningsstation biblioteken (240 tkr) 
 
Den första upphandlingen fick avbrytas, då ingen produkt offererades som motsvarade ställda 
krav. Därför har leveransen dragit ut på tiden, även om självbetjäningsautomaterna är 
beställda. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret har också flera investeringar som är beställda, men där det är 
osäkert på om dessa hinner levereras innan årsskiftet, bland annat på grund av 
komponentbrist. Kultur- och folkhälsonämnden begär att få ombudgetera de medel i 
raminvesteringsbudgeten som inte förbrukats under 2021.  

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

Ombudgetering av investeringsanslag till 2022 
 Tjänsteskrivelse ombudgering av investeringsanslag till 2022 
 Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2021 - utlåningsstationer 

Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§127 

REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämnden – detaljbudget, steg 1  
(2021 KFN0002) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till detaljbudget, steg 1 för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
2021-11-11 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och 
styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser 
steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om 
kompletterande budgetramar när riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. 
Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november, men med anledning av det 
politiska läget kan detta innebära förseningar. Planen för Hylte kommun är att nya 
budgetramar ska tas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket 
benämns steg 2 i budgetprocessen. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsonämndens nettodriftsram till 175 012 
tkr för 
2022.  
 
Under kultur- och folkhälsokontorets beredning av detaljbudgeten har vissa justeringar gjorts 
för att bättre möta verksamheternas behov under 2022:  
- Medel har flyttats från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan, då antalet elever inom 
särskolan ökat. - Kostnaderna för svenska för invandare beräknas minska under hösten 2022 
och medel flyttas därför till anpassad vuxenutbildning.  
- Verksamheten öppna insatser för barn tillskjuts medel från verksamheter som under 
innevarande år visat positiv avvikelse jämfört med budget.  

Handlingar i ärendet 
 §243 KFN AU REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämnden – detaljbudget, steg 1 
 Tjänsteskrivelse REP 2022-2025 kultur- och folkhälsonämnden - detaljbudget steg 1 
 REP 2022-2025 kultur- och folkhälsonämnden 

Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§128 

Remiss gatubelysningspolicy  
(2021 KFN0249) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av förslag till gatubelysningspolicy och beslutar 
att lämna synpunkter på remissen i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår också att ordet "särskilda" stryks i "särskilda offentliga 
anläggningar" i avsnittet drift och förvaltning. Och att övergångsställen ska ha belysning på 
bägge sidor av gatan.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ”Gatubelysningspolicy för Hylte 
kommun” då det saknas ett styrdokument för hantering av kommunens gatubelysningsnät. 
Samhällsbyggnadskontorets gata- och parkenhet har ansvar för drift/underhåll och 
investeringar på gatubelysningsnätet. Belysningsnätet har inventerats för att få en tydlig bild 
av vilka åtgärder och behov som behöver åtgärdas samt kostnaderna för detta. Det behövs 
dock en förankrad belysningspolicy för att kunna arbeta aktivt och effektivt med frågorna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslaget till belysningspolicy på remiss till kultur- 
och folkhälsonämnden. Svar ska lämnas senast den 31 december 2021. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet och lämnar följande synpunkter:  
 
Det är viktigt med trygga upplysta gång- och cykelbanor, hållplatser för bussar, 
övergångsställen och övriga områden där allmänheten rör sig och det bör därför förtydligas i 
policyn att kommen också ska ta ett ansvar för dessa. I projektet ”Delaktighet för ungas 
trygghet” (DUTT) lyfte ungdomar i Hylte kommun fram problematiken med platser som 
upplevs som otrygga och att belysning var en viktig del i att öka tryggheten.  
 
Det är önskvärt att det förtydligas vilken typ av trafiksäkerhet som åsyftas för att byta ut 
trasiga lampor, omfattas till exempel trasiga lampor vid övergångsställen och cykelbanor. Om 
inte anser kultur- och folkhälsokontoret att det inte är tillräckligt att byta lamporna två gånger 
per år i samband med inspektion.  

Handlingar i ärendet 
 §244 KFN AU Remiss gatubelysningspolicy 
 Tjänsteskrivelse Remiss gatubelysningspolicy 
 §81 SBN Gatubelysningspolicy 
 Gatubelysningspolicy 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av förslag till 
gatubelysningspolicy och beslutar att lämna synpunkter på remissen i enlighet med denna 
tjänsteskrivelse. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§129 

Datum för sammanträden 2022 – Kultur- och folkhälsonämnden  
(2021 KFN0253) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om följande mötesdagar 2022: 
 
AU (klockan 8)                                                                Nämnd (klockan 9) 
 
13/1 (individärenden) 
10/2                                                                               24/2 
10/3                                                                               24/3 
14/4                                                                               28/4 
12/5                                                                               25/5 (Ons pga Kristihimmelfärdsdag.) 
9/6 23/6 
23/6 (individärenden) 
18/8 (individärenden) 
8/9                                                                                  22/9 
13/10                                                                              27/10 
10/11                                                                              24/11 
1/12                                                                                15/12 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för kultur- och 
folkhälsonämnden och arbetsutskottet för 2022. Förslaget utgår från de tider som är fastställda 
för de ekonomiska aktiviteterna under året.  

Handlingar i ärendet 
 §245 KFN AU Datum för sammanträden 2022 – Kultur- och folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse Datum för sammanträden 2022 – Kultur- och folkhälsonämnden 

Paragrafen är justerad 
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§130 

Övrigt  
(2021 KFN0006) 

  
Inga nya punkter uppkommer på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§131 

Prislista Interkommunal ersättning 2022  
(2021 KFN0241) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar pris för interkommunal ersättning för Gymnasieskolan 
och Kommunal vuxenutbildning 2022 enligt bifogat underlag. 

Beskrivning av ärendet 
Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning är framräknat 
enligt bifogat underlag. Beräkningen har utgått från befintliga samverkansavtal i regionen. 
Förändringen jämfört med 2021 förklaras av att beloppet räknats upp med 1,42%, vilket 
motsvarar kontorets genomsnittliga PKV-höjning för 2022. 
 
Interkommunala priser används främst av andra kommuner för fakturering till Hylte kommun 
av de elever som är folkbokförda i Hylte kommun, men har sin skolgång i annan kommun. 

Handlingar i ärendet 
 Prislista IKE 2022 
 Prislista IKE 2022 

Beslutet skickas till  
Kultur- och Folkhälsokontoret 
Skolchef 
 

Paragrafen är justerad 
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