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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§11 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§12 Anmälan av nya ärenden

§13 Översyn av styrdokument inom vuxenutbildningen

§14 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§15 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

§16 Placering enligt 4 kap. 1 § SoL

§17 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§18 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§19 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

§20 Beslut om placering enligt 11 § LVU

§21 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

§22 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL

§23 Medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL

§24 Socialt kontrakt/andrahandsboende enligt 4 kap. 1 § SoL

§25 Meddelande och information februari 2021

§26 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Årsbokslut 2020 kultur- och 
folkhälsonämnden

§27 Ombudgetering raminvestering kultur- och folkhälsonämnden

§28 Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020

§29 Riskanalys inför internkontrollplan 2021

§30 REP 2021-2024 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2021

§31 Fyllnadsval representant Lokala Folkhälsorådet

§32 Kulturbidrag 2021

§33 Kvalitetsberättelse 2020

§34 Övrigt

§35 Extra ärende: Yttrande till Kammarrätten i mål nr 225-21

§36 Extraärende: revidering av mötestider för sammanträden 2021 – Kultur- och 
folkhälsonämnden
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§11

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2021 KFN0005)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Maj Brodin 
Johansson (M) att tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet. 

Paragrafen är justerad
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§12

Anmälan av nya ärenden 
(2021 KFN0008)

Inga nya ärenden anmäls på mötet. 

Paragrafen är justerad
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§13

Översyn av styrdokument inom vuxenutbildningen 
(2021 KFN0016)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att inte göra någon översyn 
av styrdokument inom vuxenutbildningen.

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet 24 september 2020 anmälde Stina Isaksson (SD) ett nytt ärende om att se 
över styrdokument för svenska för invandrare inom vuxenutbildningen gällande 
prestationskrav och tid elever är inskrivna.

Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet. Beredningen visar att styrdokument redan 
innehåller tydliga bedömningar gällande kunskapskrav och utbildningens omfattning. Kultur- 
och folkhälsokontoret föreslår därför att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att inte göra 
någon översyn av styrdokumenten inom vuxenutbildningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse återrapportering översyn av styrdokument inom vuxenutbildning
 Uppföljning av styrdokument för SFI inom vuxenutbildningen

Paragrafen är justerad
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§14

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

Paragrafen är justerad
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§15

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

Paragrafen är justerad
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§16

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

Paragrafen är justerad
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§17

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

Paragrafen är justerad
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§18

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

Paragrafen är justerad
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§19

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

Paragrafen är justerad
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§20

Beslut om placering enligt 11 § LVU
 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
 

Paragrafen är justerad

12 / 31



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-11

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

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

Paragrafen är justerad
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§22

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

Paragrafen är justerad
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§23

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

Paragrafen är justerad
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§24

Socialt kontrakt/andrahandsboende enligt 4 kap. 1 § SoL
 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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§25

Meddelande och information februari 2021 
(2021 KFN0004)

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

Beskrivning av ärendet
Information
Information om bibliotekens verksamhet, Jessica Blohm biblioteks- och kulturchef

Handlingar
Kulturplan - 2021-2024
§97 RF Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
§149 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
§155 KF Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
§160 KF Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning december 2020
Avsägelse folkhälsorådet
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning januari 2021

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

myndighetsutövning januari 2021
 Avsägelse folkhälsorådet
 §155 KF Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning december 2020
 §160 KF Begäran om tilläggsanslag - ekonomiskt bistånd
 §149 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
 §97 RF Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Kulturplan - 2021-2024

Paragrafen är justerad
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§26

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Årsbokslut 2020 
kultur- och folkhälsonämnden 
(2020 KFN0001)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna bokslut för 
2020 och lämna det vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsonämndens bokslut 2020 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 250 tkr.

Under året har nämnden prognostiserat underskott. En stor del av detta har kunnat härledas till 
kostnader för ekonomiskt bistånd där kultur- och folkhälsonämnden fått tilläggsanslag på 6 
000 tkr. Verksamheten gymnasieskola visar ett negativt resultat på 3 650 tkr. Detta är en klar 
förbättring jämfört med tidigare prognoser. Trots fler elever är de totala kostnaderna för 
höstterminen mindre än jämfört med vårterminen. Detta beror på att verksamheten via nytt 
system har bättre kostnadskontroll, att elever i större utsträckning läser program som kostar 
mindre och att fler elever läser i egen regi på Kompetenscentrum.

Nämnden fick inför 2020 ett effektiviseringskrav på 2 000 tkr gällande externa placeringar 
och verksamheterna visar ändå totalt på en positiv avvikelse gällande placeringar. 
Verksamheten har lyckats vända trenden med ökade kostnader för externa placeringar genom 
att arbeta med stödboende i egen regi. Utvecklingen av Lotsen har också inneburit att 
verksamheten också kan möta en ny målgrupp: unga med vårdnadshavare. Arbetet med 
hemmaplanslösningar och en gemensam öppenvård har gett goda resultat både för barn och 
unga och i arbetet med missbruk och våld i nära relationer.

Arbetsmarknadsenheten och IFO vuxen har fortsatt stärka sin samverkan kring individer som 
har ekonomiskt bistånd och som ska mot arbetsmarknaden.

Coronapandemin har påverkat nämndens verksamheter i stor utsträckning, och mycket varit 
inställt eller hållits stängt under delar av året. Den digitala omställningen har varit 
genomgripande och den digitala kompetensen har ökat enormt mycket. Pandemin har också 
medfört att man hittat nya arenor för att möta kommuninvånarna. Utlåningen av böcker har 
ökat med 20 procent under året.

Kompetenscentrum har haft distansundervisning under stora delar av året. De elever som inte 
är studiemotiverade eller har hemförhållande som är svårare eller inte möjliggör 
distansutbildning har blivit mycket drabbade av situationen. Det har funnits ett statligt 
uppdrag att främja digitalisering inom alla skolformer och att lyfta kvaliteten i 
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undervisningen, och pandemin har medfört att man tagit stora steg under kort tid i den 
omställningen, vilket kommer ha positiva effekter framåt.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse bokslut för kultur- och folkhälsonämnden 2020
 Årsbokslut 2020 kultur- och folkhälsonämnden
 Årsbokslut 2020 kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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§27

Ombudgetering raminvestering kultur- och folkhälsonämnden 
(2021 KFN0065)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att 
ombudgetera 69 tkr av raminvesteringsbudgeten till 2021.

Beskrivning av ärendet
Investeringar på har inte kunnat genomföras fullt ut enligt plan under 2020 på grund av covid-
19.

Kultur- och folkhälsonämnden begär därför ombudgetering av resterande medel från 2020 om 
69 tkr till 2021 års investeringsbudget.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse ombudgetering raminvestering KFN

Paragrafen är justerad
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§28

Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020 
(2020 KFN0003)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av 
interkontrollplanen i samband med bokslutet 2020.

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. Av de elva punkter som 
finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska samtliga kontrolleras inför 
bokslutet 2020.

1. Kultur- och folkhälsonämnden har fått grundutbildning i barnkonventionen i samband med 
nämndssammanträde. Vid sammanträdet deltog också kontorschef och utvecklingsledare.

2. Vid dialog med upphandlingsenheten inför kontrollen visades det sig att 
upphandlingsenheten i sin internkontroll granskar att inköp görs enligt avtal med leverantör, 
och därför har ingen egen kontroll gjorts av kultur- och folkhälsokontoret.

3. När det gäller köp av extern plats följs de avtal som finns med undantag för enstaka fall på 
grund av att man inte kunnat hitta ett konsultentstöttat familjehem som matchat ungdomens 
behov.

4. När det gäller riktlinjer för kurser och konferens visar uppföljningen att det finns 
anteckningar med syfte på samtliga fakturor. Däremot saknades det i några enstaka fall 
deltagarförteckning.

5. När det gäller att obehöriga inte tar del av sekretessbelagda uppgifter visade kontrollen av 
loggar inom IFO barn och unga inte på några avvikelser.

6. Uppföljningen av att deltagare i arbetsmarknadsinsatser ska ha handlingsplaner visar inte 
på några avvikelser.

7. Uppföljningen av verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut visar att 
genomförandeplaner alltid skrivs vid externa placeringar, samt vid interna placeringar inom 
IFO barn och unga. I IFO vuxens nuvarande verksamhetssystem finns det inte möjlighet att 
skapa en genomförandeplan eller för utförare att dokumentera i detta, så där skriver 
socialsekreterare direkt i journal det som framkommer under uppföljningar.
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8. Uppföljningen visar att det under 2020 finns tre insatser som inte kunnat verkställas. En 
gällande kontaktfamilj inom IFO barn och unga som inte kunnat verkställas på grund av att 
man inte kunnat hitta någon kontaktfamilj, två gällande kontaktpersoner inom IFO vuxen, i 
ena fallet där individen tackat nej till föreslagen kontaktperson och i andra fallet där individen 
inte gått att nå.

9. Generellt visade granskning att utredningar är tillräckliga avseende vad ansökan/anmälan 
gäller och att det finns bra motiveringar till beslut. Däremot saknas det övergripande initiering 
eller övervägande av SIP när det framgår av dokumentation att individ har behov som kan 
tillgodoses av hälso- och sjukvården.

10. Uppföljning gällande att felaktigt bistånd betalas ut vid ansökan om ekonomiskt bistånd 
visade vid delårsbokslutet 16 procent av stickproven på felaktigheter i ansökan. Efter den 
uppföljningen har arbetssättet förändrats och stickprov görs i samband med att ansökan 
behandlas, vilket innebär att felaktigt bistånd inte betalas ut.

11. När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning 
har verksamheten inte kunnat tillhandahålla detta i beror 8,7 procent av fallen, antingen på 
grund av ökat söktryck och att utbildningsplatserna är fyllda eller avsaknad av budgetmedel 
för att köpa utbildning av annan aktör (via IKE).

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020
 Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2020

Paragrafen är justerad
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§29

Riskanalys inför internkontrollplan 2021 
(2021 KFN0003)

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

Beskrivning av ärendet
Syftet med internkontroll 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.

Kultur- och folkhälsonämnden arbetar på sammanträdet 2021-02-25 med att peka ut 
eventuella risker inom nämndens ansvarsområde. Dessa kommer hanteras som underlag i 
arbetet med internkontrollplan för 2021.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Riskanalys inför internkontrollplan 2021

Paragrafen är justerad

23 / 31



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-11

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

REP 2021-2024 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan 
och detaljbudget 2021 
(2019 ANN0236)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till verksamhetsplan 
och detaljbudget för 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsonämndens nettodriftsram till 173 225 
tkr för 2021.

Förslaget innehåller fokusområden under 2021 för respektive enhet inom kultur- och 
folkhälskontoret, övergripande mål och nyckeltal för kvalitetsuppföljning samt fördelning av 
detaljbudget för respektive verksamhet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse REP 2021-2024 verksamhetsplan och detaljbudget KFN
 Förslag budget 2021
 REP 2021-2024 kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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§31

Fyllnadsval representant Lokala Folkhälsorådet 
(2019 ANN0015)

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

Beskrivning av ärendet
Marie-Louice Lindström (S) har avsagt sig uppdraget som representant i lokala 
folkhälsorådet. Kultur- och folkhälsonämnden behöver därför göra ett fyllnadsval för resten 
av mandatperioden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Fyllnadsval representant Lokala Folkhälsorådet
 Avsägelse lokala folkhälsorådet

Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämnden utser … som ny representant i lokala folkhälsorådet.

Paragrafen är justerad
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§32

Kulturbidrag 2021 
(2020 KFN0300)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutar om följande fördelning av kulturbidrag 
2021:

Hylte Hembygdsförening 14 730

Långaryds Hembygdsförening 18 270

Långaryd-Landeryd in samverkan 10 600

Musikmagasinet 4 700

Södra Västbo MHF 5 570

Torups Hembygdsförening 5 760

Torups Samhällsförening 24 465

Hembygdsföreningen i Unnaryd-Jälluntofta 33 905

Kinnareds Hembygdsförening 2 000

IOGT-NTO Hylte 10 000

Summa: 130 000

Beskrivning av ärendet
Det finns totalt 130 000 kr i 2021 års budget för kulturbidrag till föreningar. Ansökningarnas 
belopp uppgår till 220 500 kr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Kulturbidrag 2021
 Bidragsnormer Studieförbund Arbets- och näringslivskontoret 2017-05-17
 Sammanställning utbetalda kulturbidrag 2014-2020
 Sammanställning Kulturbidrag 2021(222468) (0)_TMP
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-11

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Föreningar som ansökt om bidrag.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-11

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Kvalitetsberättelse 2020 
(2021 KFN0051)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar Kvalitetsberättelsen för 2020.

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 2020, samt vilka insatser 
som planeras för 2021.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse 2020
 Kvalitetsberättelse IFO 2020 Kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-11

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Övrigt 
(2021 KFN0006)

Inga övriga punkter anmäls på mötet. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-11

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Extra ärende: Yttrande till Kammarrätten i mål nr 225-21
 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-11

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Extraärende: revidering av mötestider för sammanträden 2021 – 
Kultur- och folkhälsonämnden 
(2020 KFN0280)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om följande mötestider 2021:
Arbetsutskott Klockan 9:                             Nämnd Klockan 9:
14 januari (individärenden)
11 februari                                                   25 februari
11 mars                                                       25 mars
15 april                                                        29 april
12 maj (ons pga kr.h.f-dag)                           27 maj
10 juni                                                         24 juni
24 juni (individärenden, OBS! börjar kl 8)
12 augusti                                                    26 augusti
9 september                                                 23 september
7 oktober                                                     21 oktober
11 november                                                25 november
2 december                                                  16 december

Beskrivning av ärendet
Ändring av starttid för kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott från klockan 8 till 
klockan 9, med undantag för mötet 24 juni som börjar klockan 8. 

Beslutet skickas till 
Nämnd och förvaltning

Paragrafen är justerad
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