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ÄRENDELISTA 
§1 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§2 Anmälan av nya ärenden 

§3 Återrapportering anmälda ärenden 2022 

§4 Meddelande och information februari 2022 

§5 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret februari 2022 

§6 Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden 

§7 Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021 

§8 Internkontrollplan 2022 KFN 

§9 Kvalitetsberättelse 2021 

§10 Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022 – nytt ändamål 

§11 Förändrat arbetssätt för vissa föreningsbidrag 2022 

§12 Remissvar Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93 

§13 Remissvar Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 

§14 Övrigt 
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§1 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Stina Isaksson (SD) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§2 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att ta emot ärenden för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) anmäler ärende om fritidsbank.  
  
Stina Isaksson (SD) anmäler ärende om uppföljning av efterlevnad av kriterier för utbetalning 
av föreningsbidrag. 
Paragrafen är justerad 
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§3 

Återrapportering anmälda ärenden 2022  
(2022 KFN0016) 

Inga ärenden återrapporteras på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§4 

Meddelande och information februari 2022  
(2022 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
Besök Fredrik Avenstam och Henrik Essbjörn, IT-enheten, angående IT-säkerhet.  
 
Besök kvalitetsutvecklare Malin Matsson, information om kvalitetsberättelse.  
 
Besök rektor Tobias Stenekull angående plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
 
 
Handlingar 
§174 KF Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte 
§177 KF Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
Beslut verksamhetsplan Kultur och skola 2022 Driftsnämnden Kultur och skola Region 
Halland 
Driftbudget Kulturverksamhet 2022, fördelning 
Arvoden förtroendevalda 2022 
§26 KSAU Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i 
Hallands län 
§28 KSAU Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnande, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) 
Skrivelse Torups Bandyklubb Ishall 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022 
§26 KS Regional handlingsplan suicidprevention 
§20 KS Förslag på nytt arbetssätt gällande de ekonomiska prognoserna 
Samverkansprotokoll 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information februari 2022 
 §20 KS Förslag på nytt arbetssätt gällande de ekonomiska prognoserna 
 §26 KS Regional handlingsplan suicidprevention 
 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022 
 Skrivelse Torups Bandyklubb Ishall 
 §28 KSAU Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnande, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 
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 §26 KSAU Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 
Länsstyrelsen i Hallands län 

 Arvoden förtroendevalda 2022 
 Driftbudget Kulturverksamhet 2022, fördelning 
 Beslut verksamhetsplan Kultur och skola 2022 Driftsnämnden Kultur och skola 

Region Halland 
 §177 KF Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck 
 §174 KF Förlängd amorteringsfrihet - Skidklubben Hylte 
 Protokoll samverkan KFK 220215 
 Protokoll MBL § 19 med kommunal 220217 

Paragrafen är justerad 
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§5 

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret februari 
2022  
(2022 KFN0007) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av delegeringsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret februari 2022 
 Delegationsbeslut IFO barn och unga januari 2022 
 Anmälan delegeringsbeslut KFN AU december 2021 och januari 2022 
 Delegationsbeslut IFO vuxen januari 2022 
 Delegationsbeslut IFO vuxen december 2021 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden  
(2021 KFN0001) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner bokslutet för 2021 och lämnar det vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för helåret på 173 716 tkr och utfallet är 175 644 
tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 927 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av 
budgeten. Resultatet för helåret exklusive ekonomiskt bistånd är positivt med 171 tkr. 
 
Under året har kultur- och folkhälsonämnden fått tilläggsanslag på totalt 1 900 tkr. Av dessa 
avser 900 tkr ersättning för covid-19 och har gått till att täcka uteblivna intäkter på 
Örnahallens hälsocenter och extrabudget på 1 000 tkr har gått till ökade kostnader för barn 
och unga i behov av stöd. 
 
Kultur- och folkhälsonämndens intäkter består till största del av olika statsbidrag. Nämnden 
visar en positiv avvikelse mot budget på 4 047 tkr vid årets slut, vilket beror på ökade 
statsbidrag under året. Kostnaderna har en negativ avvikelse på 5 973 tkr som bland annat kan 
härledas till ökade institutionsplaceringar, kostnader för ekonomiskt bistånd samt utveckling 
av verksamheter i samband med ökade bidragsmedel. 
 
Året inleddes med hög smittspridning av coronaviruset och alla verksamheter inom kultur och 
folkhälsa hölls stängda långt in på våren. Alla verksamheter har tvingats tänka nytt för att ge 
service och möta medborgarna på andra sätt. Hyltebiblioteken har erbjudit förbokade tider för 
utlåning av böcker och vunnit pris för kreativa sätt att sprida läslust till barn. 
 
Pandemins påverkan på det sociala området märks inom flera olika områden. Det har skett en 
ökning av antalet våldsärenden inom barn och unga. Samtidigt ökar också behovet av öppna 
insatser, familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar.  
 
Pandemin har också medfört att långtidsarbetslösheten har ökat. Många av dessa individer är 
tidigare flyktingar och därmed en längre väg till egen försörjningen, vilket gör att de hamnar i 
långvarigt försörjningsstöd. För att möta detta behövs både ökad sysselsättning och utökad 
vuxenutbildning, då många har en kortare utbildningsbakgrund.  
 
Kompetenscentrum har haft majoriteten av undervisningen på distans under vårterminen och 
flera insatser har gjorts för att stötta elever som har svårt att klara distansstudier. Under året 
har Kompetenscentrum startat upp industriutbildning och gymnasiesärskola i egen regi. 
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Handlingar i ärendet 
 §23 KFN AU Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden 
 Bokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden 
 Statistik över olycksfall, tillbud och riskobservationer KFK 2021 
 Grunduppdrag uppföljning av nyckeltal KFN 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§7 

Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021  
(2021 KFN0003) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i 
samband med bokslutet 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att 
förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt 
utveckla 
verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat. Samtliga av de fem punkter som 
finns i 
internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska kontrolleras i samband med 
bokslutet 2021.  
 
1. När det gäller anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen för 
ekonomiskt bistånd visar stickprovskontrollerna att det bara är 10 % som har anvisats till 
kompetenshöjande insatser och 16 % som har handlingsplaner. Kultur- och folkhälsokontoret 
kan konstatera att det inte fungerat optimalt att påbörja en ny inriktning samtidigt som det nya 
verksamhetssystemet skulle implementeras. IFO vuxen kommer att fokusera på att den nya 
verksamhetsinriktningen implementeras fullt ut under våren 2022.  
 
2. Generellt visade granskning att utredningar är tillräckliga avseende vad ansökan/anmälan 
gäller, att man beaktar tidigare kännedom kring individ och att det finns bra motiveringar till 
beslut. Individens egna beskrivning av situation framkommer i utredningar och 
frågeställningar är generellt inriktade på individens behov, men skulle kunna tydliggöras vid 
ekonomiskt bistånd. Vidare skulle barnets inställning till beslut samt om barnet fått relevant 
information i barnutredningar. På IFO barn och unga granskar medarbetarna varandras 
utredningar vilket bidrar positivt till ett kollegialt lärande och kvalitetsutvecklingen. Under 
2022 kommer detta sätt att arbeta att även införas på IFO vuxen.  
 
3. När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 
8 procent avslag gjorts. Det är en minskning sedan delårsbokslutet och under hösten har 
Kompetenscentrum har ökat andelen kursplatser för att kunna ta emot fler elever.  
 
4. När det gäller att rapportera ej verkställda beslut till nämnden visar uppföljningen inte på 
några avvikelser.  
 
5. När erfaren personal slutar innebär det alltid ett visst komptenstapp. När det gäller till 
exempel gruppen socialsekreterare visar granskningen att verksamhetens rutiner och processer 
används vid introduktion av nyanställda. När det gäller mer specifika tjänster som bara 
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innehavs av en person, har överlämning gjorts till närmaste chef och andra kollegor när ny 
medarbetare inte hunnit rekryteras innan avslut av tjänst. 

Handlingar i ärendet 
 §24 KFN AU Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021 
 Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021 
 Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2021 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Internkontrollplan 2022 KFN  
(2022 KFN0003) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och antar förslag 
till internkontrollplan för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen 
av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att 
säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en 
kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag 
och satta mål. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden ska årligen i samband med delårsbokslut, bokslut samt 
kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 
för kultur- och folkhälsonämnden till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 §25 KFN AU Internkontrollplan 2022 KFN 
 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2022 KFN 
 Internkontrollplan 2022 KFN 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2022 KFN 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Kvalitetsberättelse 2021  
(2022 KFN0058) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden antar Kvalitetsberättelsen för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS: 2011:9) bör 
den som bedriver socialtjänst och årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.  
Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som har skett inom kvalitetsområdet under 
det gångna året som i ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår också vilka åtgärder som har vidtagits för att 
förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som uppnåtts under 2021, samt vilka insatser 
som planeras för 2022. 

Handlingar i ärendet 
 §26 KFN AU Kvalitetsberättelse IFO 2021 
 Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse 2021 
 Kvalitetsberättelse IFO 2021 Kultur- och folkhälsonämnden 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022 – nytt ändamål  
(2021 KFN0232) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Hylte sportskyttars önskemål om att få 
använda beviljat investeringsbidrag för nytt ändamål. 

Beskrivning av ärendet 
Årligen kan kommunens föreningar söka investeringsbidrag. Bidrag utgår till förening som 
avser att 
göra investeringar på egna anläggningar. Bidrag utgår efter särskild prövning till: 
 
- Iordningställande eller upprustning av föreningsägda idrottsanläggningar och motionsbanor 
belägna i Hylte kommun 
- För om- och nybyggnad av föreningsägda klubbhus och dylikt belägna i Hylte kommun 
- För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en 
varaktighet på minst fem år. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden har beviljat Hylte sportskyttar investeringsbidrag för 2022. 
Föreningen har nu inkommit med önskemål om att få använda det beviljade bidraget till annat 
än det som man ursprungligen angav i ansökan. 
 
Föreningen har blivit beviljade medel för att investera i viltmål till sin skjutbana. Med hjälp 
av andra finansiärer har man gjort investeringen på egen hand och vill nu kunna använda de 
beviljade medlen, 150 tkr, för att göra andra investeringar som behövs på anläggningen.  

Handlingar i ärendet 
 §27 KFN AU Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2022 – nytt ändamål 
 Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag 2022 - nytt ändamål 
 Kompletterad ansökan Hylte sportskyttar 2022-01-23 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Hylte 
sportskyttars önskemål om att få använda beviljat investeringsbidrag för nytt ändamål. 
 

  
Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till förlaget till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Hylte sportskyttar 
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Paragrafen är justerad 
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§11 

Förändrat arbetssätt för vissa föreningsbidrag 2022  
(2020 KFN0185) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att om förändringar i regelverket under 2022 för 
följande föreningsbidrag: 
  
Bidrag till pensionärsföreningar - Om kultur- och folkhälsokontoret under 2022 års 
handläggning av bidraget ser en ojämn fördelning i redovisningen av aktiviteter som går att 
koppla till Covid-19 betalas en schablon ut som baseras på år 2019.  
  
Bidrag till samlingslokaler – Den delen av bidraget som baseras på antal bokningar betalas ut 
i form av en schablon som baseras på år 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Spridningen av covid-19 har haft en betydande effekt på föreningslivet i Hylte kommun. Den 
förändrade situationen har bland annat inneburit inställda arrangemang och matcher, uteblivna 
sammankomster, samt begränsningar i deltagande.  
 
Av den anledningen beslutade kultur- och folkhälsonämnden om förändrat arbetssätt för 
föreningsbidrag under perioden 2020–202, och kultur- och folkhälsokontoret gör 
bedömningen att det behövs vissa förändringar i arbetssättet även under 2022 då vissa 
bedömningen baseras på 2021 års verksamhet. I takt med att restriktionerna släpper och 
föreningarna kan återgå till mer normal verksamhet kommer föreningsbidragen att handläggas 
enligt ordinarie regelverk.  

Handlingar i ärendet 
 §28 KFN AU Förändrat arbetssätt för vissa föreningsbidrag 2022 
 Tjänsteskrivelse - förändrat arbetssätt föreningsbidrag 2022 på grund av covid-19 

Paragrafen är justerad 
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§12 

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 folkhälsonämnden delegerar till kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott att 
lämna förslag på remissvar på Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93). 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har fått möjlighet att svara på remissen av SOU 2021:93 Från delar till helhet 
– En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet. Remissvaren ska ha kommit in till socialdepartementet senast den 30 april 
2022. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden ska lämna förslag på svar till kommunstyrelsen senast den 18 
mars. Kultur- och folkhälsokontoret har tidsmässigt inte haft möjlighet att bereda ärendet 
inför nämndens sammanträde 24 februari. Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att 
kultur- och folkhälsonämnden delegerar till arbetsutskottet att lämna förslag på remissvar på 
SOU 2021:93 till kommunstyrelsen. 

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

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

 §28 KSAU Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 

 Tjänsteskrivelse svar på remiss SOU 2021:93 Från delar till helhet 
Paragrafen är justerad 
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§13 

Remissvar Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner  
(2022 KFN0054) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har inget att tillägga till remissen Program för räddningstjänst 
med tillhörande delplaner. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ”Remiss av program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län” på remiss till kommunens nämnder och 
Hyltebostäder. Sista svarsdag är 14 mars 2022.  
 
Vid en olycka på ett kärnkraftverk ansvarar länsstyrelsen enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot 
olyckor 4 kap 6§ för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning. 
Länsstyrelsen kan också enligt förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO) erhålla 
bistånd från andra aktörer, exempelvis kommuner. 
 
Efter senaste revideringen av FSO (2003:779) ändrades de nuvarande beredskapszonerna 
kring 
kärnkraftverket Ringhals och Hylte kommun kommer från 1/7 2022 ingå i ”planeringszon”. 
Detta 
innebär att kommunen ska ha en beredskap för att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder 
för 
allmänheten vid händelse av kärnteknisk olycka. Detta ställer en del nya krav som kommunen 
behöver 
planera för. 
 
Kommunen har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
socialtjänstlagen 
(2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommunen har även ett geografiskt 
områdesansvar på lokal nivå och vid en kärnteknisk olycka ska kommunen säkerställa driften 
av den 
verksamhet som bedrivs och som anses vara samhällsviktig. 
 
Inför denna ändring i FSO (2003:779) har Länsstyrelsen i Hallands län reviderat sina 
beredskapsplaner. De planer som Hylte kommun behöver ta fram ska baseras på dessa. En 
kärnteknisk olycka kan drabba hela kommunen både som organisation och som geografiskt 
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område. Av denna anledning önskas samtliga nämnder vara en del av Hylte kommuns 
samlade remissvar till Länsstyrelsen gällande deras beredskapsplaner och remissen skickas 
därför ut på internremiss. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet och har inte något att tillägga till remiss 
Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner.  

Handlingar i ärendet 
 §30 KFN AU Remissvar Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 
 Tjänsteskrivelse Remissvar Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 
 §26 KSAU Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län. 
 2.1 Delplan Saneringsplan 
 2.10 Kommentarslogg 
 2.2 Delplan Larm 
 2.3 Delplan Länsstyrelsens fältplats 
 2.4 Delplan Kommunikation 
 2.5 Delplan Strålningsmätning 
 2.6 Delplan Utrymning 
 2.7 Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 
 2.8 Program för Räddningstjänst 
 2.9 Sändlista 
 Missiv - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 
 Tjänsteskrivelse - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län 
 Följebrev Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län., 2021 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§14 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
Inga övriga punkter anmäls på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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