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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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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) 

Erik Wikström (sekreterare) 
Tim Christensen  (controller) §§90-92, §§102-110 
Camilla Möllerström (1:e socialsekreterare ) §§93-98 
Susanne Nygren (1:e socialsekreterare ) §§93-98 
Linnéa Ekstrand (1:e socialsekreterare ) §§99-101, §111 
Jessica Blohm (kultur- och bibliotekschef) §102 
Ellinor Gustavsson (personligt ombud) §102 
Tina Antic (socialsekreterare) §§99-101, §111 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-05-12    
  
Protokollet omfattar §§90-111 
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ÄRENDELISTA 
§90 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§91 Anmälan av nya ärenden 

§92 Återrapportering anmält ärende om hyra av Gamla hallen 

§93 Övervägande vid placering 6 kap. 8 § SoL 

§94 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL 

§95 Ansökan om vård jml 3 § LVU 

§96 Omprövning vid placering enligt 13 § andra stycket LVU 

§97 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 

§98 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU 

§99 Ansökan om träningslägenhet enligt 4 kap. 1 § SoL 

§100 Ansökan om fortsatt träningslägenhet enligt 4 kap. 1 § SoL 

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

§102 Meddelande och information maj 2022 

§103 Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos april 

§104 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL 

§105 Redovisning av avvikelser inom socialtjänst – första tertial 2022 

§106 Läsårstider/perioder för gymnasiet och vuxenutbildningen 

§107 Fastställande av av kursutbud för vuxenutbildningen läsår 2022/2023 

§108 Revidering av delegeringsordning 

§109 Detaljplan för Parkstaden, Västra Hylte 1:211 m.fl. 

§110 Övrigt 

§111 Extra ärende: Ansökan om fortsatt placering på behandlingshem enligt 4 kap. 1 § SoL 
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§90 

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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§91 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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§92 

Återrapportering anmält ärende om hyra av Gamla hallen  
(2022 KFN0016) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Engberg (L) anmäler på nämndssammanträdet 2022-03-28 ärende om hyra av Gamla 
Hallen.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet.  
 
Gamla hallen är en kommunal fastighet och kultur- och folkhälsonämnden har fått 
kompensation för faktiska hyreskostnader av kommunfullmäktige. Om nämnden inte skulle 
ha kostnaden för hyra av fastigheten, skulle även nämndens rambudget nedjusteras med 
motsvarande summa.  
 
Bakgrunden till att ärendet diskuterades i nämnden är på grund av att omklädningsrummen på 
entréplan inte kunnat användas sedan hallen hade vattenläcka. 2022-04-26 föreslog 
kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen ska besluta om att omgående återställa 
befintliga omklädningsrum i brukbart skick.  
 
Mot bakgrund av ovanstående gör kultur- och folkhälsokontoret bedömningen att det inte 
finns behov av att gå vidare med ärendet. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse återrapportering anmält ärende om  hyra för Gamla hallen 
 §16 KFN Anmälan av nya ärenden 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§93 

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

Paragrafen är justerad 

6 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-12  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§94 

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

Paragrafen är justerad 
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§95 

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

Paragrafen är justerad 
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§96 

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

Paragrafen är justerad 
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§97 

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

Paragrafen är justerad 
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§98 

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

Paragrafen är justerad 
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§99 

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

Paragrafen är justerad 
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§100 

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

Paragrafen är justerad 
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§101 

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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§102 

Meddelande och information maj 2022  
(2022 KFN0004) 

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

Beskrivning av ärendet 
Information 
Inbjudningar arbetsutskott (stående punkt au) 
Elevprognos 
Återkoppling Dutt-möte 10 maj 
Information personligt ombud 
Kulturberedning 
 
 
Handlingar 
Biblioteksplan (Bara AU) 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information maj 2022 
 Biblioteksplan 2019-2022 (Portaldokument) 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§103 

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

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska 
redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för 
helåret är negativ med 4 600 tkr (-2,9 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 
6 400 tkr (-3,6 procent) inklusive ekonomiskt bistånd. 
 
Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 600 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 1 800 tkr. Att snittkostnaderna per 
hushåll ökar beror, utöver den vanliga prisökningen främst på att det är fler barnfamiljer i 
behov av stöd.  
 
Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar ingen avvikelse. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse ekonomisk redovisning kultur- och folkhälsonämnden - prognos april 
 Ärendebeskrivning prognos april KFN 2022 
 Sammanfattning av delårsbokslut per april 2022 
 Uppföljning av statistik - april 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 - efter april månad 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.  
 

Paragrafen är justerad 
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§104 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL  
(2022 KFN0142) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att 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 från att 
beslutet är fattat 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.  
 
För tertial 1, 2022 har kultur- och folkhälsonämndens verksamheter inga gynnande beslut 
enligt SoL som inte blivit verkställda.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL T1, 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av redovisningen.  
 

Paragrafen är justerad 
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§105 

Redovisning av avvikelser inom socialtjänst – första tertial 2022  
(2022 KFN0143) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av 
avvikelser inom socialtjänst för första tertial 2022. 

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. 
 
Avvikelser som innebär en risk för eller inneburit ett missförhållande, ska utredas vidare 
enligt lex Sarah. Vid bedömning att det handlar om allvarligt eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande ska anmälan enligt lex Sarah göras till inspektionen för vård och omsorg.  
 
Som ett led i kvalitetsarbetet redovisas avvikelser inom socialtjänsten till kultur- och 
folkhälsonämnden. Redovisningen avser första tertial 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse redovisning av avvikelser inom socialtjänsten, T1 2022 
 Redovisning av avvikelser socialtjänst - första tertial 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av avvikelser inom socialtjänst för 
första tertial 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
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§106 

Läsårstider/perioder för gymnasiet och vuxenutbildningen  
(2022 KFN0160) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förlag till läsårstider 
för läsåret 22-23. 
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut gällande kontorets förslag till perioder 
för vuxenutbildningen för verksamhetsåret 22-23. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med gymnasieförordningens 3 kap 2§ ska läsåret i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan börja i augusti och sluta i juni. Huvudmannen har att fastställa läsårstider 
för gymnasieskolan. 
 
I enlighet med förordningen om vuxenutbildning ska utbildningen bedrivas kontinuerligt hela 
året.  

Handlingar i ärendet 
 Läsårstider och perioder 22-23 
 läsårstider 2022 2023 
 Vux Perioder 22-23 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förlag till läsårstider för läsåret 22-23. 
Kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förslag till perioder för vuxenutbildningen för 
verksamhetsåret 22-23. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och Folkhälsokontoret 
Skolchef 
 

Paragrafen är justerad 
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§107 

Fastställande av av kursutbud för vuxenutbildningen läsår 
2022/2023  
(2022 KFN0159) 

Beslut 
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med Skollagens 20 kap 3 § ska kommunerna erbjuda kurser inom vuxenutbildning 
på grundläggande och gymnasial nivå. Kurser inom anpassad utbildning för vuxna ska också 
erbjudas. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden har därför att fastställa kursutbud inom vuxenutbildningen för 
verksamhetsåret 22-23.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Kursutbud för vuxenutbildningen 2022/2023 
 Kursutbud vuxenutbildning 2022/2023 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förslag till kursutbud för vuxenutbildningen 
22-23 
 

Paragrafen är justerad 
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§108 

Revidering av delegeringsordning  
(2022 KFN0097) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och folkhälsonämnden beslutar revidera delegeringsordningen 
för kultur- och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
I nämndernas delegeringsordning finns ett antal kapitel som är kommungemensamma. I 
ekonomidelen föreslås mindre justeringar. Det är främst delegatnivån som har setts över, men 
det har även tillkommit förtydliganden där besluten faller under verkställighet. 
Förändringarna i personaldelen grundar sig i att man har sett över nivån på delegaten, och 
enstaka punkter har tagits bort med hänvisning till att de har klassats som verkställighet. I 
förslaget ersätts upphandlingsdelen med en förnyad, förkortad version. Där beslut om 
anskaffning tas bort samt vissa beslut förtydligas. Delegeringsordningen stämmer i förslaget 
bättre överens med hur upphandlingsfunktionen på kommunledningskontoret är utformad. Det 
har också kommit till ett kapitel om informationssäkerhet och GDPR. 
 
I de verksamhetsspecifika delarna i delegeringsordning föreslås mindre förändringar inom 
individ- och familjeomsorgen, samt två nya punkter:  
 
10.3.5 Socialsekreterare får delegation på beslut om provtagning. 
 
10.3.6 Enhetschef får delegation på beslut om träningslägenhet under sex veckor och 
arbetsutskottet får delegation på beslut över sex veckor.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att revidera 
delegeringsordningen i enlighet med kontorets förslag.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering av delegeringsordning 
 Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden 2022-05-03 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar revidera delegeringsordningen för kultur- och 
folkhälsonämnden.  
 

Paragrafen är justerad 
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§109 

Detaljplan för Parkstaden, Västra Hylte 1:211 m.fl.  
(2020 KFN0276) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott överlämnar synpunkter på detaljplan för 
Parkstaden, Västra Hylte 1:211 m.fl. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. / Parkstaden 
i Hyltebruk och har nu skickat ut detaljplanen på granskning. Granskningshandlingar har 
upprättats, granskning är det andra steget i planprocessen för att sedan kunna anta en 
detaljplan över området.  
 
Planen har tidigare varit ute på samråd. Samrådsredogörelse har upprättats med en 
sammanställning och ett ställningstagande av inkomna synpunkter. 
 
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen på fastigheten Västra Hylte 1:211 och 
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på en central och kollektivtrafiknära plats i Hyltebruk. 
Planen ska möjliggöra för en ny attraktiv stadsdel med övervägande bostäder, med inslag av 
kommersiell eller offentlig service för att göra stadsdelen mer levande. Området utmed 
Nissans strandzon tillför stora naturkvalitéer och ska tillsammans med parken i de centrala 
delarna av planområdet bidra till ökad rekreation och utevistelse för de boende i och runt 
området. Planen har efter samrådsskedet växlat från standardförfarande till utökat förfarande 
på grund av det stora allmänna intresset som planen kan tänkas inneha. Detaljplaneförslaget är 
förenligt med gällande översiktsplan och förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Synpunkter ska vara inlämnade till samhällsbyggnadskontoret senast 23 maj 2022.  
 
I norr finns ett område planlagt för besöksändamål – R. Placeringen i Parkstaden och 
närheten till skateparken och Parkstadens rekreationsstråk skapar möjlighet till ett kluster av  
verksamheter och aktiviteter som kan öka varandras attraktionskraft. Lämpliga ändamål 
kan vara aktivitets- eller sportändamål, t.ex. sporthall, padel eller liknande. Tanken är att detta 
ska  
skapa mötesplatser.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret gör bedömningen att det hade varit önskvärt om planen 
innehöll en större yta för besöksändamål, så att man tar höjd för att olika aktivitets- eller 
sportändamål kan rymmas inom området och inte behöver begränsas av att ytan är för liten.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Detaljplan för Västra Hylte 1:211 m. fl. 
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 Detaljplan för Parkstaden, Västra Hylte 1:211, Hyltebruk 
 Granskning Detaljplan Västra Hylte 1:211/Parkstaden - Ärende: [PBE 2020-

000254:279112] Underrättelse-Granskning 
 Granskning Detaljplan Västra Hylte 1:211/Parkstaden - Ärende: [PBE 2020-

000254:279112] Plankarta 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-12  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§110 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
Inga nya punkter uppkommer på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-12  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§111 

Extra ärende: 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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