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 Erik Wikström  

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

Underskrifter 

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

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

Organ Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-04-14   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-04-14 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-05-06 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-10:30 
  
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) 
Tim Christensen (controller) §§64-67, §§78-84 
Camilla Möllerström (1:e socialsekreterare) §§68-77, §§85-86 
Susanne Nygren (1:e socialsekreterare) §§68-77, §§85-86 
vårdnadshavare §74 
vän till vårdnadshavare §74 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-04-14    
  
Protokollet omfattar §§64-86 
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ÄRENDELISTA 
§64 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§65 Närvaro på sammanträdet 

§66 Anmälan av nya ärenden 

§67 Återrapportering av anmälda ärenden 

§68 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§69 Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU 

§70 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§71 Övervägande vid placering 6 kap. 8 § SoL 

§72 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 

§73 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 

§74 Ansökan om vård jml 2 och 3 § LVU 

§75 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 

§76 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§77 Bevilja begravningskostnader enligt SoL 4:2 

§78 Meddelande och information april 2022 

§79 Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos mars 

§80 Återrapportering av kränkningsanmälningar 

§81 Revidering av plan för introduktionsprogrammen 

§82 Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente 

§83 Remiss från Skolinspektionen (2022:779) Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar 
Aktiebolag VTU 

§84 Övrigt 

§85 Extra ärende: Ansökan om vård jml 2 och 3 § LVU 

§86 Extra ärende: Ansökan om vård jml 2 och 3 § LVU 
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§64 

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.  
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§65 

Närvaro på sammanträdet 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott medger att vårdnadshavare och vän till 
vårdnadshavare närvarar på §74. 
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§66 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

Handlingar i ärendet 
 Anmälan av nya ärenden 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet. 
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§67 

Återrapportering av anmälda ärenden  
(2022 KFN0016) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen och 
ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att i samband med att kommunens bidragsnormer 
revideras lyfta in uppföljning av efterlevnad av kriterier för utbetalning av föreningsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) anmälde på nämndsammanträdet 2022-02-24 två olika ärenden för 
beredning: fritidsbank och uppföljning av efterlevnad av kriterier för utbetalning av 
föreningsbidrag.  
 
Fritidsbank 
Kultur- och folkhälsonämnden har tidigare lyft behovet av att starta en fritidsbank i samband 
med nulägesanalys inför budgetarbetet. Eftersom inga medel har avsatts för att starta en 
fritidsbank gör kultur- och folkhälsokontoret bedömningen att det inte är möjligt att starta en 
fritidsbank under 2022. Om nämnden önskar att fortsätta arbeta för att starta en fritidsbank 
behöver detta lyftas i nulägesanalysen inför REP 2023–2026.  
 
Uppföljning av efterlevnad av kriterier för utbetalning av föreningsbidrag  
Föreningsansvarig tjänsteperson ansvarar för att säkerställa att föreningarna uppfyller de 
kriterier som finns för att bli beviljad föreningsbidrag. Kultur- och folkhälsonämnden kommer 
under våren att revidera kommunens bidragsnormer och kultur- och folkhälsokontoret gör 
därför bedömningen att uppföljning av efterlevnad av kriterier kan lyftas in i arbetet med att 
revidera bidragsnormerna.  

Handlingar i ärendet 
 §2 KFN Anmälan av nya ärenden 
 Tjänsteskrivelse återrapportering anmälda ärenden 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen och ger kultur- och 
folkhälsokontoret i uppdrag att i samband med att kommunens bidragsnormer revideras lyfta 
in uppföljning av efterlevnad av kriterier för utbetalning av föreningsbidrag.  
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§68 

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§69 

Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§70 

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§71 

Övervägande vid placering 6 kap. 8 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§72 

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§73 

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

12 (28)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-04-14  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§74 

Ansökan om vård jml 2 och 3 § LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§75 

Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§76 

Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§77 

Bevilja begravningskostnader enligt SoL 4:2 
  
Ärendet utgår.  
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§78 

Meddelande och information april 2022  
(2022 KFN0004) 

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

Beskrivning av ärendet 
Information 
Inbjudningar arbetsutskott (stående punkt AU) 
Elevprognos  
 
 
 
Handlingar 
Protokoll KTR 2022-03-07 
§55 KS Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information april 2022 
 Protokoll KTR 2022-03-07 
 §55 KS Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen 
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§79 

Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – 
prognos mars  
(2022 KFN0001) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska 
redovisningen.  
  
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden begär tilläggsanslag på 6 miljoner 
kronor hos Kommunfullmäktige på grund av ökade kostnader för externa placeringar. 
  
Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att 
göra en fördjupad analys av ekonomiskt bistånd. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för 
helåret är negativ med 5 200 tkr (-3,3 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 
6 700 tkr (-3,8 procent) inklusive ekonomiskt bistånd. 
 
Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Detta beror främst på lägre 
kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga prognostiserar ett 
underskott på 5 500 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för 
institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr. Även detta beror 
på ökande kostnader för placeringar, både för missbruk och våldsutsatta. 
Arbetsmarknadsåtgärderna prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta beror på att flertalet 
resursanställningar i dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.  
 
Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr och kostnaderna har ökat sedan 
i slutet på förra året. Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att en fördjupad analys görs 
för att utreda vad detta beror på.  
 
Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar ingen avvikelse. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse ekonomisk redovisning kultur- och folkhälsonämnden - prognos mars 
 Ärendebeskrivning prognos mars KFN 2022 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 - efter mars månad 
 Uppföljning av statistik - mars 
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Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.  
  
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att 
göra en fördjupad analys av ekonomiskt bistånd.  
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§80 

Återrapportering av kränkningsanmälningar  
(2022 KFN0042) 
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§81 

Revidering av plan för introduktionsprogrammen  
(2022 KFN0126) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till reviderad plan. 

Beskrivning av ärendet 
Introduktionsprogrammen har ingen nationell fastställd struktur och längd. Informationen i 
gymnasieförordningen om vad utbildningarna ska och får innehålla är kortfattad och 
översiktlig. Det är i stället huvudmannen som både har ansvaret och stora möjligheter att 
utforma utbildningarna, utifrån lokala förutsättningar och efter analys av elevernas behov. Det 
är huvudmannen som ansvarar för att besluta om en plan för utbildning på 
introduktionsprogrammen i enlighet med Skollagens 17 kap 7§ 
 
I planen beskriver huvudmannen den eller de utbildningar inom de olika 
introduktionsprogrammen som man erbjuder. Med hjälp av planen kan huvudmannen 
tydliggöra målsättningen och viljeinriktningen för utbildningen på de olika 
introduktionsprogrammen genom att bland annat ange syfte, huvudsakligt innehåll och längd.  

Handlingar i ärendet 
 Revidering av plan för introduktionsprogrammen 
 Huvudmannens plan för utbildning på introduktionsprogrammen - rev 220428 

Förslag till beslut 
Kultur- och Folkhälsonämnden antar förslag till reviderad plan. 
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§82 

Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens 
reglemente  
(2022 KFN0127) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom förslaget på 
revidering av reglementet. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den 
uppdelning mellan kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden av ansvar för insatser 
och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra sätt. 
Kultur- och folkhälsonämnden har därför vid sammanträde den 29 april 2021 föreslagit 
kommunfullmäktige att företa en revidering av reglementena. 
 
Kommunledningskontoret har med anledning av det uppmärksammade problemet 
undersökt hur ett femtontal andra kommuner organiserat ansvaret för omsorg om människor 
med 
funktionshinder. Slutsatsen är att ingen av jämförelsekommunerna har en liknande 
uppdelning. 
 
Kommunledningskontoret föreslår nu en revidering av omsorgsnämndens och kultur- 
och folkhälsonämndens reglementen. Revideringen har utarbetats i samråd med kultur- och 
folkhälsokontoret och omsorgskontoret. Revideringen innebär att omsorgsnämnden 
får befogenhet att besluta om insatser till människor med funktionshinder oavsett sökandens 
ålder och med vilket lagstöd beslutet ska fattas. Den föreslagna revideringen finns markerad i 
bilagda förslag till reglementen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ärendet på remiss till kultur- 
och folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden med sista svarsdag den 12 maj 2022. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom 
förslaget på revidering av nämndens reglemente.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente 
 §66 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
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Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom förslaget på revidering av reglementet.  
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§83 

Remiss från Skolinspektionen (2022:779) Ansökan från Värmdö 
Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU  
(2022 KFN0092) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen att avslå ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU om 
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 

Beskrivning av ärendet 
Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds 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 Värmdö Tekniska 
Utbildningar Aktiebolag VTU om godkännande som huvudman för riksrekryterande 
utbildning ska tillstyrkas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen (2022:779) Ansökan från Värmdö 

Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU 
 Remiss: Dnr 2022:779 Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU 

[2022HY5336] 
 Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU 
 Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 
Skolinspektionen att tillstyrka ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag VTU 
om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds kommun från och med 
läsåret 2023/2024. 
 

24 (28)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-04-14  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

  
Yrkanden 
Birgitta Årzén (S) och Marie-Louice Lindström (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen att avslå ansökan.  
  
  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§84 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
Inga nya punkter anmäls på mötet. 
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§85 

Extra ärende: Ansökan om vård jml 2 och 3 § LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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§86 

Extra ärende: Ansökan om vård jml 2 och 3 § LVU 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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