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Plats och tid Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-11:30 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice 

ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johansson  (utvecklingsledare) 
Erik Wikström (sekreterare ) 
Susanne Nygren (1:e socialsekreterare) §35, §38 
Linnéa Ekstrand (1:e socialsekreterare) §§39-43 
Rebecka Carlson (1:e socialsekreterare) §43 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-03-10    
  
Protokollet omfattar §§32-57 
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ÄRENDELISTA 
§32 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§33 Anmälan av nya ärenden 

§34 Återrapportering anmälda ärenden 2022 

§35 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 

§36 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§37 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL samt beslut om placering efter 18-
årsdagen enligt 4 kap. 1 § SoL 

§38 Beslut att yttra sig till kammarrätten i Mål nr 1009-22 

§39 Ansökan om placering på skyddat boende enligt 4 kap.1 § SoL 

§40 Ansökan om fortsatt placering på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL 

§41 Ansökan om fortsatt placering på behandlingshem enligt 4 kap. 1 § SoL 

§42 Ansökan om andrahandsboende enligt 4 kap. 1 § SoL 

§43 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

§44 Meddelande och information mars 2022 

§45 Förutsättningar för drift av elljusspår 

§46 REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2022 

§47 Jubileumsfirande Hyltebruks IF 

§48 Verksamhetschef för skolhälsovård 

§49 Kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska insatser 

§50 Förslag på remissvar Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93 

§51 Remiss från Skolinspektionen (2022:943) Ansökan från Thoréngruppen AB 

§52 Remiss från Skolinspektionen (2022:984) Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 

§53 Remiss från Skolinspektionen (2022:593) Ansökan från Aspero Friskolor AB 

§54 Remiss från Skolinspektionen (2022:595) Ansökan från Aspero Friskolor AB 

§55 Remiss från Skolinspektionen (2022:731) Ansökan från Lärande i Sverige AB 

§56 Övrigt 

§57 Delegeringsordning 2022 
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§32 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Christer 
Johansson (M) att tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§33 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§34 

Återrapportering anmälda ärenden 2022  
(2022 KFN0016) 

  
Inga anmälda ärenden återrapporteras på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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§35 

Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§36 

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§37 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL samt beslut om 
placering efter 18-årsdagen enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§38 

Beslut att yttra sig till kammarrätten i Mål nr 1009-22 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§39 

Ansökan om placering på skyddat boende enligt 4 kap.1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§40 

Ansökan om fortsatt placering på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § 
SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§41 

Ansökan om fortsatt placering på behandlingshem enligt 4 kap. 1 § 
SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§42 

Ansökan om andrahandsboende enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§43 

Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 

14 (34)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§44 

Meddelande och information mars 2022  
(2022 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
Inbjudan arbetsutskott (stående punkt au) 
 
 
Handlingar 
§5 DN KS Internbudget Kultur 2022 - regional och statlig finansiering 
DNKS210425 protokoll, §5 Internbudget Kultur 2022 
§6 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun - Steg 2 
§22 KF Fyllnadsval - Ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 
Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2021-11-18 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information mars 2022 
 §5 DN KS Internbudget Kultur 2022 - regional och statlig finansiering 
 DNKS210425 protokoll, §5 Internbudget Kultur 2022 
 §6 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun - Steg 2 
 §22 KF Fyllnadsval - Ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2021-11-18 

Paragrafen är justerad 
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§45 

Förutsättningar för drift av elljusspår  
(2021 KFN0185) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att Hylte kommun ansvarar 
för elkostnaden för belysning av elljusspår. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden fick i samband med REP 2021–2024 uppdrag från 
kommunfullmäktige att utreda rättvisa förutsättningar för ekonomi och drift av elljusspår.  
 
Utredningen redovisades för kultur- och folkhälsonämnden 23 september 2021. För att skapa 
mer rättvisa förutsättningar för ekonomi och drift av elljusspåren föreslogs att Hylte kommun 
skulle ersätta ansvariga föreningar för deras faktiska kostnader för elförbrukningen, vilket 
innebär att alla föreningar får samma ekonomiska förutsättningar för att sköta spåren, 10 
kronor per meter elljusspår.  
 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade att hänskjuta frågan om ansvar för elkostnaden till 
arbetet med nämndens detaljbudget för 2022.  
 
Utredningen visade att kommunens kostnad för att ersätta föreningarna för deras kostnader för 
belysning skulle innebära en årlig kostnad på ca 32 tkr med nuvarande belysning om den är 
tänd i samma omfattning som tidigare. Utifrån att elpriserna ökat och att det finns önskemål 
om utökade tider då belysningen hålls tänd på elljusspåret i Torup, föreslår kultur- och 
folkhälsokontoret att 50 tkr avsätts för elkostnader för belysning av elljusspåren. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - förutsättningar för drift av elljusspår 
 Ärendebeskrivning utredning förutsättningar för drift av elljusspår 

Paragrafen är justerad 
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§46 

REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan 
och detaljbudget 2022  
(2021 KFN0002) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till verksamhetsplan 
och detaljbudget 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 innebar att kommunfullmäktige beslutade om 
kompletterande budgetramar efter att Sveriges riksdag tagit beslut om förutsättningarna för 
kommunerna. Riksdagen tog beslutet 24 november. 
 
Nya budgetramar beslutades i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, 
vilket benämns steg 2 i budgetprocessen. Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och 
folkhälsonämndens nettodriftsram till 175 912 tkr för 2022.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår vissa förändringar mellan verksamheterna från 
nämndes beslut i samband med steg 1, samt att av de 900 tkr som kommunfullmäktige 
tilldelade kultur- och folkhälsonämnden i steg 2, så fördelas 800 tkr till gymnasieskolan och 
100 tkr till allmän fritidsverksamhet.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att fyra nyckeltal tas bort inför 2022:  
1. ”Andel upprättade genomförandeplaner vid alla biståndsbedömda insatser”, då detta 
bedöms passa bättre att ta upp i nämndens internkontroll.  
2. ”Andel rapporterade avvikelser avseende myndighetsövning”, då detta redovisas i separat 
ärende till nämnden.  
3. ”Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut inom en månad”, då detta både 
är svårt att mäta samt bedöms passa bättre att ta upp i nämndens internkontroll.  
4. ”Tid till träff med handläggare, försörjningsstöd inom två veckor”, då detta inte längre 
bedöms lika relevant på grund av förändrade arbetssätt och att det då räcker med nyckeltalet 
”väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle för ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd”. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och 

detaljbudget 2022 
 REP 2022-2025, verksamhetsplan och detaljbudget, KFN 
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Paragrafen är justerad 
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§47 

Jubileumsfirande Hyltebruks IF  
(2022 KFN0081) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beviljar Hyltebruks IF bidrag på 
5 000 kr för evenemang i samband med föreningens 100-årsjubileum. 

Beskrivning av ärendet 
Hyltebruks IF har inkommit med en ansökan om att få bidrag för att fira föreningens 100-
årsjubileum. Totalt finns en budget på 30 tkr för själva jubileumsfesten.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret gör inte bedömningen att Hylte kommun kan ge ekonomiskt 
bidrag till själva festen, men att man gärna stöttar andra evenemang som sker i samband med 
firandet. Kontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beviljar Hyltebruks IF bidrag på 
5 000 kr för evenemang i samband med föreningens 100-årsjubileum.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse jubileumsfirande Hyltebruks IF 
 Ansökan om medel till Hyltebruks IF 100 års jubileum 

Beslutet skickas till  
Hyltebruks IF 
 

Paragrafen är justerad 
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§48 

Verksamhetschef för skolhälsovård  
(2022 KFN0078) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att  
Kultur- och Folkhälsonämnden utser Tobias Stenekull till verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats (EMI). 
  
Kultur- och Folkhälsonämnden delegerar till verksamhetschefen att utse medicinskt 
ledningsansvarig sjuksköterska (MLA). 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 4 kap. 2§ hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och 
sjukvårdsverksamhet, finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Tidigare 
har verksamhetschef för elevhälsan på Barn- och ungdomskontoret även fungerat som 
verksamhetschef för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Barn- och ungdomskontoret har 
meddelat att man inte längre kan tillhandahålla denna tjänst. Ny verksamhetschef måste därför 
utses inom Kultur- och folkhälsonämndens verksamheter för skolhälsovård inom frivilliga 
skolformer i Hylte kommun. 
 
Verksamhetschef ska utses på personnivå och inte funktion. Om verksamhetschefen inte har 
medicinsk utbildning måste hen överlåta det medicinska ledningsansvaret till annan person. 

Handlingar i ärendet 
 Verksamhetschef - elevhälsa 

Paragrafen är justerad 
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§49 

Kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska insatser  
(2022 KFN0088) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förslag till 
kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska insatser. 

Beskrivning av ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ställs krav på att ledningen av hälso-och sjukvård 
ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 
samt främjar kostnadseffektivitet. Detta kompletteras av ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) där det framgår att vårdgivaren ska ansvara för att det finns 
ett ledningssystem för verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
 Kvalitetsledningssystem för Elevhälsans medicinska insats 
 Kvalitetsledningssystem - EMI 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Förslag på remissvar Från delar till helhet – En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet SOU 2021:93  
(2021 KFN0265) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår att remissen besvaras i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Reformen ska bidra till ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering . All 
behandling av skadligt bruk och beroende samlas hos regionernas hälso- och sjukvård. Det 
innebär att kommunernas behandlingsansvar flyttas till regionen. 
 
Kommunernas roll blir uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med 
fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, 
samt insatser till barn och unga. Kommunerna behöver också öka tillgången på personliga 
ombud för dem med samsjuklighet. 
 
En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas 
överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
 
En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård 
för skadligt bruk och beroende ska utformas. Utformningen ska ske utifrån den analys 
utredningen presenterar i betänkandet. 

Handlingar i ärendet 
 §12 KFN Remissvar Från delar till helhet – En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 
2021:93 

 Förslag på svar på remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet 
 Yttrande över remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Remiss från Skolinspektionen (2022:943) Ansökan från 
Thoréngruppen AB  
(2022 KFN0083) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avslå ansökan från Thorengruppen AB om utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstads kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Halmstad i Halmstad kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning 
med nationella försäljning- och serviceprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning natur och samhälle.  
 
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 
Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit 
antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att 
det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det 
är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Dock ser inte kontoret något 
behov av fler nyetableringar av gymnasieskolor i närområdet, då det startade flera nya 
gymnasieskolor förra året och antalet elever ser ut att minska under de kommande fem åren.  
 
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Thorengruppen AB om en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola ska tillstyrkas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:943) Ansökan från 

Thoréngruppen AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen 
 Remiss: Dnr: 2022:943 Ansökan från Thorengruppen AB  [2022HY4438] 
 Remiss: Dnr: 2022:943 Ansökan från Thorengruppen AB  [2022HY4438] Ansökan SI 

2022-943 
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Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen tillstyrka ansökan från Thorengruppen AB om utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstads kommun från 
och med läsåret 2023/2024. 
 

  
Yrkanden  
Birgitta Årzén (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att avslå ansökan.  
Marie-Louice Lindström (S) yrkar bifall till Birgitta Årzéns (S) ändringsyrkande.  
Christer Johansson (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Birgitta Årzéns (S) yrkande.   
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§52 

Remiss från Skolinspektionen (2022:984) Ansökan från 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB  
(2022 KFN0084) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avslå ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om en nyetablering av 
en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Halmstad i Halmstad kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Halmstad i Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024.  
 
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 
Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit 
antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att 
det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det 
är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Dock ser inte kontoret något 
behov av fler nyetableringar av gymnasieskolor i närområdet, då det startade flera nya 
gymnasieskolor förra året och antalet elever ser ut att minska under de kommande fem åren.  
 
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige 
AB om en nyetablering av en fristående gymnasieskola ska avslås.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:984) Ansökan från 

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen 
 Remiss: Dnr: SI 2022:984 Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 

[2022HY4613] 
 Remiss: Dnr: SI 2022:984 Ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Ansökan SI 

2022-984 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§53 

Remiss från Skolinspektionen (2022:593) Ansökan från Aspero 
Friskolor AB  
(2022 KFN0085) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen att avslå ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024. 
 
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Aspero Friskolor AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning ska 
tillstyrkas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:593) Ansökan från Aspero 

Friskolor AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen 
 Remiss: Dnr: 2022:593 Ansökan från Aspero Friskolor AB [2022HY4691] 
 Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen att tillstyrka ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Yrkanden  
Birgitta Årzén (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att avslå ansökan.  
Marie-Louice Lindström (S) yrkar bifall till Birgitta Årzéns (S) ändringsyrkande.  
Christer Johansson (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Birgitta Årzéns (S) yrkande.   
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§54 

Remiss från Skolinspektionen (2022:595) Ansökan från Aspero 
Friskolor AB  
(2022 KFN0086) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen att avslå ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med läsåret 2023/2024. 
 
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Aspero Friskolor AB om 
godkännande som huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning ska 
tillstyrkas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:595) Ansökan från Aspero 

Friskolor AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen 
 Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning för gymnasieskolan 
 Remiss: Dnr: 2022:595 Ansökan från Aspero Friskolor AB [2022HY4696] 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen att tillstyrka ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande som 
huvudman för särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Halmstad i Halmstad kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 
 

  

29 (34)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Yrkanden  
Birgitta Årzén (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att avslå ansökan.  
Marie-Louice Lindström (S) yrkar bifall till Birgitta Årzéns (S) ändringsyrkande.  
Christer Johansson (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Birgitta Årzéns (S) yrkande.   
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§55 

Remiss från Skolinspektionen (2022:731) Ansökan från Lärande i 
Sverige AB  
(2022 KFN0087) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen avslå ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstad 
kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med el- och 
energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik.  
 
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll 
från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj 2022. 
 
Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit 
antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att 
det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det 
är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Dock ser inte kontoret något 
behov av fler nyetableringar av gymnasieskolor i närområdet, då det startade flera nya 
gymnasieskolor förra året och antalet elever ser ut att minska under de kommande fem åren.  
 
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Lärande i Sverige AB om en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola ska tillstyrkas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:731) Ansökan från Lärande i 

Sverige AB 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen 
 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för 

utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads 
kommun, dnr 2022:731 [2022HY4717] 

 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen tillstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 
 

  
Yrkanden  
Birgitta Årzén (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att avslå ansökan.  
Marie-Louice Lindström (S) yrkar bifall till Birgitta Årzéns (S) ändringsyrkande.  
Christer Johansson (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Birgitta Årzéns (S) yrkande.   
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§56 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
Ingen övrig information på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§57 

Delegeringsordning 2022  
(2022 KFN0097) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att lägga till följande punkt 
i delegeringsordningen: beslut om dagersättning enligt 1 § LMA. Delegat är socialsekreterare. 

Beskrivning av ärendet 
Flyktingar i Sverige har rätt att söka asyl och därmed möjlighet att söka ekonomiskt bistånd 
enligt Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och erbjudas logi. Kostnader till 
kommuner för förskola och skola utgår enligt schablon.  
 
Ifall det kommer flyktingar från Ukraina, där Migrationsverket ännu inte beslutat om 
ersättning, behöver socialtjänsten i Hylte kommun kunna besluta om dagersättning enligt 1 § 
LMA. Dessa kostnader kan sedan återsökas från Migrationsverket, och därför behöver 
socialsekreterarna ha delegation på att fatta dessa beslut.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Delegeringsordning 2022 

Paragrafen är justerad 
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