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ÄRENDELISTA 
§111 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§112 Anmälan av nya ärenden 

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

§114 Övervägande vid placering enligt 13 § första stycket LVU 

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

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

§117 Tandvård enligt 4 kap. 1 § SoL 

§118 Ansökningar Social Samfond I 2021 

§119 Meddelande och information juni 2021 

§120 Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 5 
månader 

§121 Resultat och ekonomisk plan 2022–2025 – nulägesanalys kultur- och folkhälsonämnden 

§122 Kursutbud inom vuxenutbildningen för verksamhetsåret 21/22 

§123 Svar på motion Placering av minderåriga i äktenskap 

§124 Svar på motion Nattvandring 

§125 Ekonomiskt stöd till Hylte bouleklubb 

§126 Ansökan om investeringsbidrag Unnaryds GOIF 

§127 Skötselavtal Unnaryds GoIF 

§128 Revidering av mötestider för sammanträden 2021 –Kultur- och folkhälsonämnden 

§129 Övrigt 
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§111 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 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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§112 

Anmälan av nya ärenden  
(2021 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§113 

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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§114 

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

Paragrafen är justerad 
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§115 

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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§116 

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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§117 

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

Paragrafen är justerad 
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§118 

Ansökningar Social Samfond I 2021  
(2021 KFN0030) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutar att 
  
Ansökan 1 beviljas med 3445 kr till till aktiviteter enligt ansökan.  
  
Ansökan 2 beviljas med 1000 kr till fiskespö och drag.  
  
Ansökan 3 beviljas med 2150 kr till gymkort. Gymkortet kan hämtas på Örnahallens 
hälsocentrum.  
  
Ansökan 4 beviljas med 2500 kr till utflykt med hotellvistelse.  
  
Ansökan 5 beviljas 6000 kr till köp av tvättmaskin inklusive installering.  
  
Kultur och folkhälsonämndens arbetsutskott vill ha kopior på kvitton för beviljade inköp. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen har allmänna sociala ändamål, t ex att stödja familjer och enskilda personer 
och/eller handikapp-/klientorganisationer. Stiftelsen bildades 1985 genom en 
sammanslagning av flera mindre fonder. Den maximala utdelningen är 90 % av den totala 
avkastningen. Utdelningsbara medel för 2021 är i dagsläget 29 594 kr. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Ansökningar Social Samfond I 2021 
 Riktlinjer social samfond 1 
 Ansökan 1 social samfond 
 Komplettering ansökan 1 social samfond 
 Ansökan 2 social samfond 
 Ansökan 3 social samfond 
 Ansökan 4 social samfond 
 Ansökan 5 social samfond 

Beslutet skickas till  
Sökande 
 

Paragrafen är justerad 
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§119 

Meddelande och information juni 2021  
(2021 KFN0004) 

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

Beskrivning av ärendet 
Information 
Inbjudningar arbetsutskott 
 
Samverkansprotokoll 
 
 
Handlingar 
Slutrapport Delaktighet för ungas trygghet 
Enkätundersökning simskola 
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning maj 
 
  

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information juni 2021 
 Enkätundersökning simskola 
 Slutrapport Delaktighet för ungas trygghet 
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning maj 2021 
Paragrafen är justerad 
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§120 

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – 
prognos efter 5 månader  
(2021 KFN0001) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska 
redovisningen. 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden begär ekonomisk kompensation från 
kommunstyrelsen på totalt 900 tkr på grund av kostnader kopplade till covid-19. 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden uppmanar kultur- och 
folkhälsokontoret till allmän återhållsamhet. 
  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2021 uppgår till 173 225 tkr. Prognosen för 
helåret är negativ med 1 700 tkr (-1,1 procent) exklusive ekonomiskt bistånd negativ med 
2 200 tkr (-1,4 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.  
 
Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer gällande påverkan av covid-19 och kultur- och 
folkhälsokontoret gör därför bedömningen att några specifika åtgärder inte ska vidtas gällande 
dessa verksamheter i dagsläget. 2021-05-27 gav kultur- och folkhälsonämnden kultur- och 
folkhälsokontoret i uppdrag att förbereda en ansökan till kommunstyrelsen om medel för att 
kompensera kostnader i 
samband med covid-19. Kultur- och folkhälsokontoret har tagit fram ett underlag 
motsvarande 900 tkr för kostnader som uppstått på grund av covid-19. Av dessa avser 500 tkr 
minskade intäkter på Örnahallens hälsocenter, 150 tkr ekonomiskt stöd till föreningar och 250 
tkr inköp för att kunna öka elevkapaciteten på Kompetenscentrum.  
 
Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 889 tkr och prognosen visar en negativ avvikelse 
mot budget med 165 tkr. Kommunfullmäktige har tagit beslut om ombudgeteringar från 
föregående år och i juni kommer beslut att tas före innevarande år. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse prognos efter fem månader 
 Ärendebeskrivning prognos efter fem månader 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter fem månader 
 Handlingsplan - åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse - KFN maj 
 Kompensation för kostnader kopplade till covid-19 
 Uppföljning av statistik - maj 
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Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.  
Kultur- och folkhälsonämnden begär ekonomisk kompensation från kommunstyrelsen på 
totalt 900 tkr på grund av kostnader kopplade till covid-19.  
 

  
Yrkanden 
Birgitta Årzén (S) yrkar om tillägg att "kultur- och folkhälsonämnden uppmanar kultur- och 
folkhälsokontoret till allmän återhållsamhet".  
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att kultur- och 
folkhälsonämndens arbetsutskott bifaller Birgitta Årzéns (S) tilläggsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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§121 

Resultat och ekonomisk plan 2022–2025 – nulägesanalys kultur- 
och folkhälsonämnden  
(2021 KFN0002) 

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

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. 
För att få 
fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser 
ut samt 
vilka faktorer i omvärlden som kan påverkan nämnden för perioden. För att få fram denna 
information 
krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera 
områden som 
påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal 
gällande 
grunduppdragen för perioden 2022–2025. 
 
Sammanfattningsvis ser kultur- och folkhälsokontoret en negativ utveckling som ökat i och 
med pandemin, ökning av våld i familjer, distansundervisningen har påverkat 
kunskapsnivåerna i skolan och de som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden har kommit 
ännu längre bort. Detta gör att många individer är i stort behov av nämndens verksamheter i 
form av utbildning, arbetsmarknadsinsatser och socialtjänst. Det finns också många 
osäkerhetsfaktorer kopplade till den negativa utvecklingen och det är viktigt att arbeta med 
olika lösningar på hemmaplan, både för att kunna arbeta förebyggande och motverka dyrare 
externa alternativ.  
 
Antalet elever i gymnasieålder ökar och kultur- och folkhälsonämnden behöver få 
kompensation för volymökningen.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret ser också potential i att satsa på attraktivitet och ökad 
livskvalitet i form av kultur och fritidsaktiviteter för att få en positivare utveckling hos både 
befintliga invånare och för att kunna attrahera nya invånare. Det finns ett behov av att stärka 
föreningslivet, både genom utökat ekonomiskt stöd och genom att investera i anläggningar för 
både kultur och idrott.  
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2022-2025 - nulägesanalys kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Beslutsunderlag investeringsbehov projektor på Forum 
 Bilaga 10 Analys av nuläge och omvärld - utökad simskola 
 Förändring av taxor - kultur- och folkhälsonämnden 
 Investeringsbehov kopplade till föreningar - kultur- och folkhälsonämnden 
 Bilaga 9 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - stöd till föreningslivet 
 Bilaga 1 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - fler våldsutsatta barn 
 Bilaga 2 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - Stödboendet Lotsen 
 Sammanfattning av identifierade behov - kultur- och folkhälsonämnden 
 Bilaga 5 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - vuxenutbildning 
 Bilaga 4 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - gymnasieutbildning 
 Bilaga 3 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - missbruk och våld i nära 

relation 
 Bilaga 6 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - fler långtidsarbetslösa 
 Bilaga 7 Analys av nuläge och omvärld - konst- och utställningsverksamhet 
 Beslutsunderlag investeringsbehov multifunktionell scen på Forum 
 Bilaga 8 Analys av nuläge och omvärld - utökade arbetsuppgifter inom bibliotek 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov, motsvarande 3 450 tkr inför 
REP 2022–2025:  

 1 400 tkr Stödboendet Lotsen 
 300 tkr handledare arbetsmarknadsenheten  
 600 tkr kulturutvecklartjänst  
 600 tkr digitaliseringsbibliotekarie 
 300 tkr ökat stöd till föreningar  
 250 tkr utökad simskola  

  
Kultur- och folkhälsonämnden behöver få kompensation för volymökningar inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, samt ett ökat behov av vuxenutbildning. Kostnaden 
är i dagsläget svår att uppskatta utifrån att det är oklart hur distansundervisning påverkat och 
om det behövs resurser utöver den vanliga volymökningen och det behöver nämnden i så fall 
komplettera med efter antagningen till höstterminen. Utöver detta behöver utvecklingen 
gällande våldsutsatta, både barn och vuxna, samt missbruk följas, då det finns tecken på att 
detta kan komma att öka ytterligare i spåren av pandemin.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov gällande investeringsmedel:  

 600 tkr projektor på Forum  
 850 tkr multifunktionell scen på Forum  
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Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov av underhåll på anläggningar 
som nyttjas av föreningar:  

 Örnvallen, dränering av fotbollsplaner  
 Elljusspår vid Örnvallen, dränering och grundläggande markarbete  
 Gamla hallen, renovering och uppfräschning  
 Ridhuset, utreda om stallet uppfyller krav gällande hästhållning samt skydd från 

lakvatten 
 Torulund, belysning för att kunna förlänga fotbollssäsongen  

  
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att beslut om följande ändringar 
gällande taxor:  

 Ta bort avgift för uthyrning av DVD-filmer på biblioteket  
 Införa avgift för hyra av elevdator på vuxenutbildningen, 100 kronor per månad  

  
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om revidering av vissa kvalitetsnivåer i enlighet med 
bilaga ”nyckeltal kultur- och folkhälsonämnden”.  
 

Paragrafen är justerad 
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§122 

Kursutbud inom vuxenutbildningen för verksamhetsåret 21/22  
(2021 KFN0173) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förslag till 
kursutbud för vuxenutbildningen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 9§ förordning om vuxenutbildning ska huvudmannen besluta om vilka nationella 
kurser som ska ges inom vuxenutbildningen. Enligt 20 kap. 4§ skollagen ska utbildningen på 
grundläggande nivå syfta till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i 
samhälls- och arbetslivet. Den ska också möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasial 
nivå ska ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i 
gymnasieskolan ska ge. 
 
Särskild utbildning på grundläggande nivå ska ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar 
den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Särskild utbildning på gymnasial nivå ska ge 
vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella program i 
gymnasiesärskolan ska ge. 
 
Utbildning i svenska för invandrare ska ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i 
svenska språket. Utbildningen ska också ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- 
och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen får ske på 
elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. 
 
Enligt 20 kap. 19§ skollagen har en elev som inte uppnått grundläggande behörighet till 
högskola eller yrkeshögskola rätt att studera kurser som syftar till att uppnå sådan behörighet. 
§§19a-19b i samma lag fastställer att en elev som är behörig att delta i utbildning på 
gymnasial nivå enligt 20 § och har uppnått grundläggande behörighet till utbildning på 
högskola eller yrkeshögskolan, har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att 
uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom högskola eller yrkeshögskolan. 

Handlingar i ärendet 
 Kursutbud inom vuxenutbildningen för verksamhetsår 21/22 
 Kursutbud 2021-2022 

Förslag till beslut 
Nämnden antar kontorets förslag till kursutbud för vuxenutbildningen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§123 

Svar på motion Placering av minderåriga i äktenskap  
(2021 KFN0133) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår: 
- att ansvarig nämnd får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår sig vara gifta i 
fortsättningen kommer att placeras hos sina makar av socialtjänsten. 
- att ansvarig nämnd får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur många 
minderåriga som påstått sig vara gifta och som de senaste fem åren placerats hos sina makar. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna 
förslag till svar på motionen. Svaret skall vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 
17 september 2021. 
 
Ensamkommande asylsökande barns behov av boende samt skydd och stöd enligt 
socialtjänstlagen ska utredas på samma sätt oavsett om de till Migrationsverket har uppgett sig 
vara gifta eller inte. Det samma gäller om ett barn uppgett sig vara gift och anvisats som 
nyanländ till kommunen.  
 
Utifrån hur lagstiftningen är utformad ser inte kultur- och folkhälsokontoret att en redovisning 
av hur många underåriga som de senaste åren påstått sig vara gifta och som placerats hos sina 
makar i Hylte kommun fyller någon funktion.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse svar på motion placering av minderåriga i äktenskap 
 §44 KSAU Motion Placering av minderåriga i äktenskap - på remiss 
 Motion Placering av minderåriga i äktenskap 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 

Paragrafen är justerad 
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§124 

Svar på motion Nattvandring  
(2021 KFN0134) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad, då en liknande motion tidigare beviljats av kommunfullmäktige men 
inte finansierats. 

Beskrivning av ärendet 
Malin Svan och Anna Roos (C) har lämnat en motion om att Hylte kommun utarbetar ett 
regelverk som gör det möjligt för föreningar att få bidrag för att utföra nattvandringar i 
kommunen. I motion föreslås också att kommunen utser en samordningsansvarig för 
nattvandrande föreningar. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret ställer sig positiv till intentionen i motionen, precis som vid 
tidigare tillfälle när dåvarande arbets- och näringslivsnämnden behandlade frågan och ser att 
nattvandring skulle bidra positivt till att öka tryggheten i samhället.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret ser att både Karlshamns kommun och Karlskrona kommun har 
modeller som är lämpliga att arbeta vidare utifrån. Nattvandring skulle vara aktuellt under 
cirka 20 helger per år och främst vara fokuserat till perioden maj-september. Enligt tidigare 
svar bör följande delar ingå i uppdraget:  
- ekonomisk ersättning till nattvandrande föreningar  
- utrustning i form av jackor, ryggsäckar, mobiler med mera.  
- arbetstid för samordningsansvarig 
 
Kultur- och folkhälsokontoret anser inte att motionen går att genomföra utan att kultur- och 
folkhälsonämnden får ekonomisk kompensation för att arbeta med uppdraget. Om nämnden 
skulle få i uppdrag att arbeta med nattvandring utan att medel tillskjuts behöver ersättning tas 
från befintligt bidragsstöd vilket skulle ha negativa effekter för andra föreningars 
verksamheter. Enligt beräkning vid tidigare svar på motionen skulle det kosta ca 120 tkr att 
införa motionen. Finns det ambitioner att genomföra nattvandring under en större del av året 
än enligt modellen ovan kostar det mer att genomföra det.  

Handlingar i ärendet 
 §47 KSAU Motion Nattvandring - på remiss 
 Tjänsteskrivelse Svar på motion Nattvandring 
 Motion Nattvandring 
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Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, då en 
liknande motion tidigare beviljats av kommunfullmäktige men inte finansierats.  
 

Paragrafen är justerad 
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§125 

Ekonomiskt stöd till Hylte bouleklubb  
(2021 KFN0112) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beviljar ekonomiskt stöd på 20 000 
kronor till Hylte BK boule. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Hylte BK boule har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd på grund av 
intäktsförluster på grund av coronapandemin.  
 
Föreningen hyr en lokal för sin inomhusverksamhet och har en hyreskostnad på 66 000 kronor 
per år, samt att deras klubbstuga vid Örnvallen har varit utsatt för skadegörelse. Under 2020 
har föreningen tappat intäkter från sponsorer och medlemsavgifter.  
 
Föreningen har ansökt om lokal- och anläggningsbidrag. Kultur- och folkhälsokontoret 
föreslår att Hylte BK boule över detta ska beviljas ekonomiskt stöd på 20 000 kronor.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse ekonomiskt stöd till Hylte bouleklubb 
 Ansökan ersättning Hylte BK Boule 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beviljar ekonomiskt stöd på 20 000 kronor till Hylte BK boule. 
 

Beslutet skickas till  
Hylte BK boule 
 

Paragrafen är justerad 
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§126 

Ansökan om investeringsbidrag Unnaryds GOIF  
(2021 KFN0043) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att tilldela Unnaryds GOIF 
30 915 kronor i investeringsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Investeringsbidraget söks en gång om året med sista ansökningsdag den 30 september. Totalt 
finns det 250 tkr avsatt i budget. Fördelningen av bidraget är beslutas av kultur- och 
folkhälsonämnden. 
 
Ordförande för Unnaryds GOIF har kontaktat kultur- och folkhälsokontoret och frågat hur det 
gått med deras ansökan om investeringsbidrag.  
 
Föreningsutvecklaren har gått igenom alla inkomna handlingar, men kan inte hitta 
föreningens ansökan. Vad som har gått fel är svårt att klargöra så här i efterhand. Däremot 
kan kontoret konstatera att vi tidigare har haft driftstörningar i vår e-tjänst.  
 
Föreningen söker bidrag på totalt 30 915 kronor och vill investera i två stycken femmannamål 
för sin ungdomsverksamhet. För att man bland annat skall kunna anordna så kallade 
sammandrag för de yngsta lagen så är dessa mål nödvändiga. 
 
Då det inte går att utesluta att det är kommunens e-tjänster som har haft störningar, samt om 
man väger in den nytta som investeringen kommer göra för föreningens ungdomsverksamhet 
så föreslår kultur- och folkhälsokontoret att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja 
föreningens ansökan om investeringsbidrag. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsbidrag Unnaryds GOIF 
 Ansökan om investeringsbidrag Unnaryds GOIF 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att tilldela Unnaryds GOIF 30 915 kronor i 
investeringsbidrag. 
 

Paragrafen är justerad 
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§127 

Skötselavtal Unnaryds GoIF  
(2021 KFN0175) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till skötselavtal 
mellan Hylte kommun och Unnaryds GoIF. 

Beskrivning av ärendet 
Unnaryds GoIF har sedan 2013 ett skötselbidrag för Unnaryds sporthall samt området 
omkring hallen.  
Föreningen ansvarar bland annat för städning av anläggningen, skötsel och tillsyn av 
badplatsen samt för gräsklippning av grönytorna kring sporthallen. För detta erhåller 
föreningen ett ekonomiskt bidrag. 
 
Den nya padelhallen kommer att byggas ihop med sporthallen och i samband med detta arbete 
valde kommunen att också gå igenom och revidera det befintliga skötselavtalet. Följande 
delar har reviderats: 
- förtydligande av föreningens hyreskostnad för sitt kansli som finns i sporthallen. 
- föreningen kommer ta el till padelhallen från det befintliga abonnemanget i sporthallen. 
Föreningen kommer betala för sin del av förbrukningen. Förbrukningen läses av via en 
separat mätare. Detta är beslutat i samförstånd med Hyltebostäder. 
- förtydligat städrutinerna och tillsammans med lokalvårdschef tagit fram ett städschema. 
- mer kontinuerligt följa upp städningen för att säkerställa ett tillfredställande städresultat. 
- tillsammans med Park- och gatuenheten gått igenom rutinerna för badplatsen med allt ifrån 
datum för iläggning och upptagning av bryggor, stolpdjup för brygghållare osv. till städ- och 
tillsynsfrekvens för badplatsen och den offentliga toaletten. 
- samt vissa redaktionella ändringar i vissa texter så att allt blir tydligt och mindre justeringar i 
gränsdragningslistan.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret har haft regelbundna avstämningar med föreningen gällande 
avtalet och är överens om innehållet. Kontoret föreslår därför att kultur- och 
folkhälsonämnden godkänner förslag till skötselavtal mellan Hylte kommun och Unnaryds 
GoIF.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Skötselavtal Unnaryds GoIF 
 Skötseavtal UGOIF 
 Bilaga 1 Karta Unnaryds GoIF 
 Bilaga 2 Gränsdragningslista - UGoIF 
 Bilaga 3 Egenkontroll-lista badplatsen UGoIF 
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 Bilaga 4 Rutin för inköp av varor 
 Bilaga 5 Rutin för städ samt städscherma av Unnaryds sporthall 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till skötselavtal mellan Hylte kommun och 
Unnaryds GoIF.  
 

Paragrafen är justerad 
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§128 

Revidering av mötestider för sammanträden 2021 –Kultur- och 
folkhälsonämnden  
(2020 KFN0280) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att 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 (individärenden)    
9 september                                                  23 september 
7 oktober                                                       21 oktober 
11 november                                                  25 november 
2 december                                                    16 december 

Beskrivning av ärendet 
Nämndssammanträdet i augusti ställs in på grund av för få ärenden. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering av mötestider för sammanträden 2021 – Kultur- och 

folkhälsonämnden 

Förslag till 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 (individärenden)    
9 september                                                  23 september 
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7 oktober                                                       21 oktober 
11 november                                                  25 november 
2 december                                                    16 december 
 

Paragrafen är justerad 
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§129 

Övrigt  
(2021 KFN0006) 

  
Inga nya punkter anmäls på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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