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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§92 Godkännande av ärendelistan

§93 Val av justerare

§94 Meddelanden och information 2018

§95 Uppföljning och redovisning ANN 2018 - november

§96 Datum för sammanträden 2018 – Arbets- och näringslivsnämmnden

§97 Begäran flytta investeringsbidrag till 2019

§98 Kulturbidrag 2019

§99 Investeringsbidrag för idrottsföreningar och hembygdsgårdar 2019

§100 Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer

§101 Svar på motion om integrationsplikt

§102 Svar på motion angående bidrag till friskvård

§103 Ansökan renovering Rydögården

§104 Ansökan lokalstöd IOGT-NTO SFHK

§105 Ansökan om bidrag för hyreskostnad, Salasil

§106 Biblioteksplan 2019-2022

§107 Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av placering på skyddat 
boende

§108 Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av kompletterande 
försörjningsstöd under studier på gymnasienivå

§109 Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av kompletterande 
försörjningsstöd under studier på gymnasienivå

§110 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92

Godkännande av ärendelistan

Beslut

Ärendelistan har varit utsänd och arbets- och näringslivsnämnden beslutar att arbeta efter den.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Val av justerare

Beslut

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott beslutar att utse Dorothea Nilsson (M) till att 
justera protokollet vid sidan av ordförande Göran Edberg (S).
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Meddelanden och information 2018 
(2018 ANN0004)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av meddelanden och information.

Beskrivning av ärendet

Meddelanden:
§297 KSAU Begäran om medel belysning motionsspår i Unnaryd

§214 KS Begäran om medel - belysning motionsspår i Unnaryd

Tjänsteskrivelse - Begäran om medel för utbyte av amraturer på elljusspår i Unnaryd

§217 KS Utredning Hur mår föreningarna – svar på återremiss

Handlingar i ärendet
 Meddelanden och information december 2018
 §297 KSAU Begäran om medel belysning motionsspår i Unnaryd(168335) (0)_TMP
 §214 KS Begäran om medel - belysning motionsspår i Unnaryd
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel för utbyte av amraturer på elljusspår i 

Unnaryd(168337) (0)_TMP
 §217 KS Utredning Hur mår föreningarna - svar på återremiss

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av meddelanden och information.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95

Uppföljning och redovisning ANN 2018 - november 
(2018 ANN0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Som en del i arbets- och näringslivsnämndens uppföljning görs delredovisningar av det 
ekonomiska läget.

Handlingar i ärendet
 Uppföljning och redovisning ANN 2018 - november
 prognoser ANN 2018 nov Au

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96

Datum för sammanträden 2018 – Arbets- och näringslivsnämmnden 
(2018 ANN0281)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar om följande mötesdagar 2018 (Torsdagar kl. 14.00)

Arbetsutskott:                                                                                  Nämnd:
24 januari (individärende)                                                             10 januari
7 februari                                                                                       21 februari
21 mars                                                                                          4 april
2 maj                                                                                             16 maj
13 juni (individärende)
8 augusti (individärenden)
15 augusti                                                                                       29 augusti
19 september                                                                                  3 oktober
31 oktober                                                                                      14 november
5 december                                                                                     19 december

 

Beskrivning av ärendet

Arbets- och näringslivskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för arbets- och 
näringslivsnämnden och arbetsutskottet för 2019. Förslaget utgår från de tider som är 
fastställda för de ekonomiska aktiviteterna under året. Nämnden och arbetsutskottet kommer 
att ha möten på torsdagar kl. 14.00

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Datum för sammanträden 2019 - Arbets- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar om följande mötesdagar 2018 (Torsdagar kl. 14.00)

Arbetsutskott:                                                                                  Nämnd:
24 januari (individärende)                                                             10 januari
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 februari                                                                                      21 februari
21 mars                                                                                          4 april
2 maj                                                                                             16 maj
13 juni (individärende)
8 augusti (individärenden)
15 augusti                                                                                      29 augusti
19 september                                                                                  3 oktober
31 oktober                                                                                     14 november
5 december                                                                                    19 december
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 9
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97

Begäran flytta investeringsbidrag till 2019 
(2018 ANN0266)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att under 2018 betala ut 100 tkr i investeringsbidrag 
till Hylte hembygdskrets. Medlens användning skall återredovisas till nämnden senast 2019-
11-30, om så inte sker kan medlen komma att återkrävas.

Beskrivning av ärendet

Hylte hembygdskrets beviljades investeringsbidrag på 100 tkr för verksamhetsåret 2018. 
Enligt bidragsnormerna skall bidraget först betalas ut när föreningen inkommit med 
verifikationer på betalda kostnader. Man har sökt bidrag för att bland annat för att byta 
halmtak. Entreprenören som skall utföra arbetet har på grund av sommarens torka inte lyckats 
få tag på material till takbytet. Därför har Hylte hembygdskrets ansökt om att få flytta med 
beviljat bidrag till 2019. Eftersom medlen ligger i nämndens budget för 2018 är det bästa 
alternativet att betala ut pengarna under innevarande år och kräva redovisning i efterhand.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Investeringsbidrag Hylte hembygdskrets(165275) (0)_TMP
 Begäran förlängning av beslut, Hylte hembygdskrets Hylte kommun

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att under 2018 betala ut 100 tkr i investeringsbidrag 
till Hylte hembygdskrets. Medlens användning skall återredovisas till nämnden senast 2019-
11-30, om så inte sker kan medlen komma att återkrävas.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 10
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98

Kulturbidrag 2019 
(2018 ANN0286)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets-och näringslivsnämndens arbetsutskott (tillika kulturberedning) föreslås godta följande 
fördelning av kulturbidrag:

IOGT-NTO - 13 000 kr
Hylte Hembygdsförening - 13 000 kr
Hylte Hembygdskrets – 2 000 kr
Hylte Konstnärsförening - 3 000 kr
Kinnareds Hembygdsförening - 8 000 kr
Landeryds Järnvägsmuseum - 10 000 kr
Långaryds Hembygdsförening - 4 500 kr
Långaryd-Landeryd i Samverkan 8 000 kr
Musikkåren Lyran - 5 500 kr
Musikmagasinet - 3 000 kr
Rydö Historiska Förening - 10 000 kr
Stiftelsen Brunnsbacka Sågkvarn - 4 000 kr
Södra Västbo MHF - 4 000 kr
Torups Hembygdsförening - 5 000 kr
Torups Samhällsförening - 15 000 kr
Unnaryd/Jälluntofta Hembygdsförening - 22 000 kr

Beskrivning av ärendet

Det finns 130 000 kr i 2019 års budget för kulturbidrag till föreningar. Ansökningarnas belopp 
uppgår till totalt 350 475 kr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Kulturbidrag 2019
 Bidragsnormer Arbets- och näringslivskontoret 2015-11-19 reviderad 2017-10-18
 Sammanställning kulturbidrag 2013-2018
 Ansökningar kulturbidrag 2019
 Sammanställning Kulturbidrag 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 11
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Arbets-och näringslivsnämndens arbetsutskott (tillika kulturberedning) föreslås godta följande 
fördelning av kulturbidrag:

IOGT-NTO - 13 000 kr Hylte Hembygdsförening - 13 000 kr
Hylte Hembygdskrets – 2 000 kr
Hylte Konstnärsförening - 3 000 kr
Kinnareds Hembygdsförening - 8 000 kr Landeryds Järnvägsmuseum - 10 000 kr
Långaryds Hembygdsförening - 4 500 kr Långaryd-Landeryd i Samverkan 8 000 kr
Musikkåren Lyran - 5 500 kr Musikmagasinet - 3 000 kr
Rydö Historiska Förening - 10 000 kr
Stiftelsen Brunnsbacka Sågkvarn - 4 000 kr
Södra Västbo MHF - 4 000 kr
Torups Hembygdsförening - 5 000 kr Torups Samhällsförening - 15 000 kr
Unnaryd/Jälluntofta Hembygdsförening - 22 000 kr

Beslutet skickas till 

Sökande föreningar
Föreningsutvecklare
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99

Investeringsbidrag för idrottsföreningar och hembygdsgårdar 2019 
(2018 ANN0285)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att fördela investeringsbidraget för 2019 enligt 
följande:

Långaryds IF – 95 000:-
Hylte Sport & Event – 25 000:-
Hylte Orienteringsklubb – 23 000:-
Skidklubben Hylte – 50 000:-
Hylte Bouleklubb – 9000:-
Hyltebruks IF – 48 000:-
Hylte Hembygdskrets – 100 000:-

Beskrivning av ärendet

Från och med 2018 delas investeringsbidraget upp i två delar; investeringsbidrag för 
idrottsföreningar och investeringsbidrag för hembygdsgårdar. Budgeten för investeringsbidrag 
till idrottsföreningar är på 250 tkr. Budgeten för investeringsbidrag till hembygdsgårdar är på 
100 tkr.
Bifogat i ärendet finns ansökningar till investeringsbidrag 2019 samt ett förslag på fördelning 
av bidrag. Utöver detta bifogas en sammanställning av utbetalda bidrag 2008-2018. Förslag 
till fördelning görs med hänsyn till hur bidraget har fördelats tidigare år samt hur relevant 
ansökan är med avseende på tillgänglighet för alla samt uppskattad effekt för verksamheten

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Investeringsbidrag för idrottsföreningar och hembygdsgårdar
 Bidragsnormer Arbets- och näringslivskontoret 2015-11-19 reviderad 2017-10-18
 Ansökningar investeringsbidrag 2019
 Sammanställning 2009-2018
 Förslag till investeringsbidrag 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 13
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att fördela investeringsbidraget för 2019 enligt 
följande:

Långaryds IF – 95 000:-
Hylte Sport & Event – 25 000:-
Hylte Orienteringsklubb – 23 000:-
Skidklubben Hylte – 50 000:-
Hylte Bouleklubb – 9000:-
Hyltebruks IF – 48 000:-
Hylte Hembygdskrets – 100 000:-
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 14
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100

Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 
stödorganisationer 
(2018 ANN0287)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att fördela bidraget till 
funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer för 2019 enligt följande:

Attention Hylte-Halmstad-Laholm – 15 000 kr
Bowlingklubben Turbo – 20 000kr
Brottsofferjouren Södra Halland – 20 000 kr
DHR Halmstad-Hylte-Laholmsavdelningen – 5000 kr
HRF Hylte – 5 000 kr
RBU Halland – 10 000 kr
Reumatikerföreningen Hylte – 15 000 kr
Synskadades riksförbund Halmstad-Hylte – 10 000 kr

Beskrivning av ärendet

Arbets- och näringslivsnämnden tar årligen beslut om bidrag till 
funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer. Budgeten för bidraget är på 100 
tkr. Bidraget ska fördelas till föreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad 
stödverksamhet till personer boende i Hylte kommun. Bidragets storlek grundas på den 
verksamhet som föreningen tänker genomföra nästkommande år. Syftet med bidraget är att 
stödja verksamhet som är till gagn för funktionshindrade eller personer med behov av annat 
stöd.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer
 Bidragsansökningar från föreningar 2019
 Bidragsnormer Arbets- och näringslivskontoret 2015-11-19 reviderad 2017-10-18
 Sammanställning Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 15
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Sammanställning beviljade Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 
stödorganisationer 2009-2018

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att fördela bidraget till 
funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer för 2019 enligt följande:

Attention Hylte-Halmstad-Laholm – 15 000 kr
Bowlingklubben Turbo – 20 000kr
Brottsofferjouren Södra Halland – 20 000 kr
DHR Halmstad-Hylte-Laholmsavdelningen – 5000 kr
HRF Hylte – 5 000 kr
RBU Halland – 10 000 kr
Reumatikerföreningen Hylte – 15 000 kr
Synskadades riksförbund Halmstad-Hylte – 10 000 kr

Beslutet skickas till 

Föreningsutvecklare
Sökande föreningar
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 16
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§101

Svar på motion om integrationsplikt 
(2018 ANN0254)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna i Hylte har genom Stina Isaksson lagt en motion där de yrkar att 
kommunen skyndsamt ska utarbeta en modell för integrationsplikt i kommunen för nyanlända 
vuxna, tillika pensionärer och föräldralediga.

Nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder ingår efter flytt till Hylte kommun i 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Nyanlända individer som är föräldralediga får 
framförallt sin ersättning från Försäkringskassan. Nyanlända pensionärer får sin ersättning 
från Pensionsmyndigheten.
Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invandrare i arbetsför ålder med 
uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhörig till 
flykting eller skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Etableringsprogrammet syftar till att 
snabba på nyanländas väg till arbete eller studier. Det är Arbetsförmedlingen som har 
det samordnande ansvaret för etableringen. Ersättning kan dras in eller reduceras vid uteblivet 
deltagande i anvisade insatser i etableringsprogrammet. Kommunen har ingen påverkan på 
när etableringsersättning reduceras.

Hylte Kommun erbjuder samhällsorientering enligt lag (2013:156) om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare. De riktlinjer som finns för att bedriva samhällsorientering är 60 
timmar per deltagare som är fördelade på 7 moduler. Hylte Kommun har valt att utöka kursen 
till 116 timmar under 8 sammanhängande veckor där kommunens integrationsenhet har 
identifierat vilka moduler och ämnen som är av vikt för en kvalitativ etablering i samhället. 
Individer som inte har en inkomst eller har tjänat mindre än 117 590 kronor på ett år får 250 
kr per dag på sjukpenningnivå från Försäkringskassan. Kommunens socialtjänst betalar efter 
utredning och individuell bedömning ut ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL för 
att individen ska uppnå riksnormen. Upp till att barnet är 18 månader finns endast en 
begränsad möjlighet att ställa krav på deltagande i aktivitet samt att den föräldralediga måste 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 17
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

bibehållas möjligheten att ha med sitt barn vid dessa aktiviteter. Hylte kommun driver 
tillsammans med Laholms kommun med stöd från Länsstyrelsen projektet ”tillsammans för 
familjen i Sverige”. Bakgrunden till projektet är för att föräldraledighet under längre perioder 
tenderar att försena integration och etablering i samhälls- och arbetslivet genom att skjuta upp 
eller göra avbrott i etableringsprocessen.
För de individer som är äldre och som saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig 
levnadsnivå har rätt till äldreförsörjningsstöd som betalas ut av Pensionsmyndigheten. 
Äldreförsörjningsstödet är en del av grundskyddet inom pensionssystemet, tillsammans med 
garantipension och bostadstillägg. Det finns ingen kommunal utbetalning av försörjningsstöd 
vilket innebär att kommunen inte heller kan ställa krav på dessa individer.
Nyanlända kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsprogram har 
idag redan krav på sig för att kunna komma närmare arbete eller studier. Dessa krav ligger till 
grund för den etableringsersättning som Försäkringskassan betalar ut. Kommunen och det 
civila samhället erbjuder nyanlända föräldrar och pensionärer insatser för att kunna bli 
inkluderade i samhället.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse, svar rörande motion om integrationsplikt
 §257 KSAU Motion integrationsplikt Hylte kommun - på remiss(163918) (0)_TMP
 Motion integrationsplikt Hylte kommun
 Ärendebeskrivning- Svar på motion om  integrationsplikt

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 18
2018-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102

Svar på motion angående bidrag till friskvård 
(2018 ANN0279)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet

I motionen angående bidrag till friskvård föreslås att boende i Hylte kommun som har fyllt 70 
år ska ha rätt till motsvarande subvention som på Örnahallens Hälsocenter även på övriga 
likande anläggningar i kommunen. I Hylte kommun är ca 1740 personer som har fyllt 70 år 
folkbokförda. För närvarande har ca 150 seniorer nyttjat rätten till en helsubventionerat 
träningskort för 70+ på Örnahallens Hälsocenter. Ett sådant kort kostar för övriga 1900 kr att 
köpa. Verksamhetens årsbudget har förstärkts med 150 tkr för att kompensera för 
inkomstbortfall gällande seniorkort. Att utöka förmånen till att gälla även övriga liknande 
anläggningar i kommunen är förknippat med ett antal utmaningar och frågeställningar.

Vilka anläggningar och aktörer ska betecknas som likvärdiga?
Hur ska en sådan subventionering administreras?
Vad skulle en sådan satsning kosta?

I och med att man kan anta att det finns stora utmaningar med införandet av ett bidrag till 
friskvård så kan en utredning vara onödig om inte viljan att anta dessa utmaningar finns. Vi 
bedömer att en utredning skulle kosta ca 100 tkr och kan i så fall ske i samband med 
utredningen ”Hur mår föreningarna?”

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Svar på motion angående bidrag till friskvård
 §263 KSAU Motion angående bidrag till friskvård - på remiss(163960) (0)_TMP
 Motion bidrag till friskvård

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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§103

Ansökan renovering Rydögården 
(2018 ANN0289)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut om eventuell finansiering.

Beskrivning av ärendet

Rydöbruks samhällsförening har lämnat in ansökan till kommunen om bidrag för omläggning 
av tak på Rydögården i Rydöbruk.
Man har under året konstaterat att yttertaket är i så dåligt skick att det behöver bytas ut. Taket 
är inte
bytt sedan huset byggdes 1959. Kostnaden för detta hamnar mellan 250-375 tkr enligt de 
offerter Rydö Samhällsförening fått in.
Denna kostnad klarar inte Rydö samhällsförening av att bära själva, och önskar därför stöd 
från Hylte kommun. Rydö Samhällsförening ansöker om stöd på 150 000 kronor, resten 
finansierar man med egna och lånade medel.
Rydögården är en av de lokaler i kommunen som erhåller bidrag till samlingslokaler. 
Rydögården var den samlingslokal som hade flest antal arrangemang 2017, totalt 223 stycken.
Inför 2018 har man avslutat sin egen fritidsgårdsverksamhet men den mobila fritidsgården 
använder sig kontinuerligt av Rydögården som samlingslokal.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Ansökan renovering Rydögården
 Ansökan renovering Rydögården

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut om eventuell finansiering.
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§104

Ansökan lokalstöd IOGT-NTO SFHK 
(2018 ANN0290)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att under 2019 bistå föreningen IOGT-NTO SFHK 
med bidrag till lokalkostnaden på max 120 tkr. Lokalkostnaderna finansieras via verksamhet 
60000. Betalning sker direkt från Hylte kommun till hyresvärden. Beslutet gäller under 
förutsättning att föreningen ger Hylte kommun obegränsad tillgång till föreningens 
ekonomiska redovisningar och att föreningen i samband med sitt årsmöte skickar in en 
fullständig årsberättelse. Arbets- och näringslivsnämnden ger kontoret i uppdrag att under 
2019 föra en dialog med föreningen om ett eventuellt IOP (Idéburet offentlig partnerskap) 
mellan föreningen och Hylte kommun. Arbets- och näringslivsnämnden avser att från och 
med 2020 inte bistå föreningen med hyreskostnaderna på samma sätt som tidigare.

Beskrivning av ärendet

Föreningen IOGT-NTO SFHK har lämnat in ansökan till kommunen om bidrag till 
lokalkostnader för 2019 så att föreningen kan bedriva och utöka sin verksamhet. Föreningen 
vill bidra till en förbättrad samhällsinformation, arbeta med jämställdhet och integrera 
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och samhället. Vinster ska återinvesteras och 
skapa förutsättningar för att föreningen ska bli självfinansierad.

Exempel på mål i föreningens arbetsplan för 2019 är att: * Ha sju utvecklingsdagar i 
demokrati och hållbar utveckling. * Ha nio studiecirklar i grundläggande kunskap om 
ekonomi och jämställdhet. * Utveckla barnverksamheten. * Lokalen skall vara en mötesplats 
för alla i Hyltebruk. Kontorets uppfattning är att vi efter 2019 inte bör bevilja bidrag till 
lokalkostnad utöver det bidrag som finns att söka via ordinarie lokal- och anläggningsbidrag. 
Föreningen har ambitioner som kan vara värdefulla för utvecklingen av kommunen. För att 
kunna stötta dessa så bör det undersökas om IOP (Idéburet offentlig partnerskap) kan vara en 
lämplig samarbetsform mellan kommun och förening.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om lokalstöd
 Ansökan IOGT-NTO SFHK
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Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att under 2019 bistå föreningen IOGT-NTO SFHK 
med bidrag till lokalkostnaden på max 120 tkr. Lokalkostnaderna finansieras via verksamhet 
60000. Betalning sker direkt från Hylte kommun till hyresvärden. Beslutet gäller under 
förutsättning att föreningen ger Hylte kommun obegränsad tillgång till föreningens 
ekonomiska redovisningar och att föreningen i samband med sitt årsmöte skickar in en 
fullständig årsberättelse. Arbets- och näringslivsnämnden ger kontoret i uppdrag att under 
2019 föra en dialog med föreningen om ett eventuellt IOP (Idéburet offentlig partnerskap) 
mellan föreningen och Hylte kommun. Arbets- och näringslivsnämnden avser att från och 
med 2020 inte bistå föreningen med hyreskostnaderna på samma sätt som tidigare.
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§105

Ansökan om bidrag för hyreskostnad, Salasil 
(2018 ANN0137)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden avslår Salasils ansökan om bidrag för hyreskostnad.

Beskrivning av ärendet

Salasil är en öppen, frivillig och oberoende förening som ordnar aktiviteter som syftar till att 
skapa gemenskap och delaktighet i samhället. Man vill skapa en mötesplats där alla invånare i 
Hylte kommun oavsett ålder, nationalitet eller kön, tillsammans kan skapa och utöva kultur. 
Föreningens mål är att genom dessa aktiviteter skapa medvetenhet, uppmuntra integration av 
nyanlända, bekämpa segregation samt att värna och skydda de mänskliga rättigheterna.
Exempel på aktiviteter som Salasil har inplanerade under 2018 är:
Möte med Socialtjänst och polis.
Möte med barnmorska som informerar om kvinnokroppen, mens, sex och samlevnad.
Information för ungdomar om droger i samarbete med Socialtjänsten.
Syrisk kväll, där de presenterar en del av Syriens kultur.
Svensk kväll i samarbete med Halmstad Fotoklubb.
En fest för barn under sommarlovet
Fotbollstävling för ungdomar
Teambuildingaktiviteter

Salasil har under en längre tid letat efter en lokal för sin verksamhet och nu hittat en. 
Föreningens resurser, som kommer från medlemsavgifter, räcker inte till för att täcka 
hyreskostnaden. Därför söker föreningen Salasil bidrag för hyreskostnad hos arbets- och 
näringslivsnämnden i Hylte kommun på 150 000 kr. Arbets- och näringslivsnämnden saknar 
medel över tid för den här typen av finansiering och föreningen bör likställas med övriga 
föreningar och hänvisas till det ordinarie lokal- och anläggningsbidraget.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Ansökan bidrag hyreskostnad Salasil
 Ansökan bidrag hyreskostnader - Salasil
 Salasils aktiviteter 2018
 Salasil verksamhetsberättelse 2016-2017
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Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden avslår Salasils ansökan om bidrag för hyreskostnad.
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§106

Biblioteksplan 2019-2022 
(2018 ANN0288)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbets- och Näringslivsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att godta Biblioteksplanen 
2019-2022.

Beskrivning av ärendet

Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska kommuner anta biblioteksplaner. De ska beskriva 
kommunens biblioteksverksamhet, upplysa om utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt 
beskriva medieförsörjning och samverkan. Planens beskriver samhälleliga utmaningar som 
digitala klyftor, medie- och informationskompetens och integrationen kopplat till 
biblioteksverksamhet. Den tar också upp bemanningen av folk- och skolbibliotek samt 
skolbibliotekens bestånd kopplat till dess funktion som pedagogisk resurs. Folkbiblioteken 
har en utmaning i att nå fler användare. Språkstart och meröppet är två metoder som för oss 
framåt i det arbetet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan 2019-2022
 Biblioteksplan 2019-2022

Förslag till beslut

Arbets- och Näringslivsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att godta Biblioteksplanen 
2019-2022.
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§107

Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av 
placering på skyddat boende
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§108

Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av 
kompletterande försörjningsstöd under studier på gymnasienivå
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§109

Individärende - Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av 
kompletterande försörjningsstöd under studier på gymnasienivå
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§110

Övrigt

Beslut

Inget övrigt på dagens sammanträde.
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