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Patrik Lundqvist (socialsekreterare) §§107-112
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Ida Ahnberg Algerbo (controller) §§115-127

Utses att justera Rolf Näslund

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2019-12-05   

Protokollet omfattar §§107-127
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§107 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§108 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

§109 Stödboende enligt 4 kap. 1 § SoL

§110 Skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL

§111 Skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL

§112 Skyddat boende enligt 4 kap. 1 § SoL

§113 Uppföljning socialtjänstärenden

§114 Meddelanden och information 2019

§115 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos och ombudgeteringar

§116 Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - Investeringsbudget

§117 Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och folkhälsonämnden

§118 Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2019 – Nytt ändamål

§119 Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer 2020

§120 Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2020

§121 Ansökan Lokal- och anläggningsbidrag 2018 Torups Bandyklubb

§122 Förordnanden enligt LVU

§123 Beslut om att utse skolchef

§124 Delegeringsordning 2019

§125 Lokalbidrag Somaliska kultur- och idrottsföreningen

§126 Rättegångsfullmakt ANN

§127 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 ANN0008)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Rolf Näslund 
(M) att tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

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

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 5
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

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

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 6
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110

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

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111

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

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 8
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112

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

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 9
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113

Uppföljning socialtjänstärenden

Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Återkoppling från socialtjänst angående hur det går för personer som är placerade på 
institution via beslut från arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott.
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 10
2019-12-05

Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114

Meddelanden och information 2019 
(2019 ANN0004)

Beslut
Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Handlingar
§159 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun – Delårsbokslut
§161 KF Begäran om tilläggsanslag arbets- och näringslivsnämnden
§160 KF Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd
§163 KF Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnationer
§317 KSAU Undantag från inköpsstopp
§316 KSAU Motion angående att tillgängliggöra konsthistoria

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information december 2019
 §316 KSAU Motion angående att tillgängliggöra konsthistoria - på remiss
 §317 KSAU Undantag från inköpsstopp
 §163 KF Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och 

tillbyggnationer
 §160 KF Svar på motion  - Jämställt försörjningsstöd
 §161 KF Begäran om tilläggsanslag arbets- och näringslivsnämnden
 §159 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum sid 11
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Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos och 
ombudgeteringar 
(2019 ANN0001)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att 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
 Tjänsteskrivelse - Prognos ANN efter 11 månader
 Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN - november
 Prognos 2019 ANN efter 11 månader - drift

Paragrafen är justerad
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Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116

Resultat- och ekonomisk plan REP 2021-2024 - Investeringsbudget 
(2019 ANN0236)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna 
investeringsbehov till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivskontoret ser behov av följande investeringar på Forum:
-       Scenbelysning: 500 000 kr. Önskvärt är rörlig LED-belysning för att slippa ta in tekniker 
vid varje arrangemang. En föreställning kostar 30 000 bara för ljud och ljus.
-       Rullbar filmduk: 150 000 kr. Underlättar väsentligt andra arrangemang än filmvisningar 
och ger bättre arbetsmiljö och en mer flexibel scen.
 
Arbets- och näringslivskontoret konstaterar att det utifrån verksamhetsperspektiv finns stora 
behov av renovering i flertalet av kommunens idrottshallar, t ex Gamla Hallen.  

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Investeringsbehov REP 2021-2024
 Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024 ANN

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna investeringsbehov till 
kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117

Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och folkhälsonämnden 
(2019 ANN0202)

Beslut
Arbetsutskottet förslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar om följande mötesdagar 
2020 för kultur- och folkhälsonämnden (Torsdagar kl. 13.00)
 
Arbetsutskott:                                          Nämnd:
16 januari (individärenden)                         16 januari Informationsdag kl 8-12
30 januari                                                 13 februari (extra AU individärenden)
12 mars                                                    26 mars
9 april (förmiddag pga. skärtorsdag)            23 april
7 maj                                                       20 maj
11 juni                                                      25 juni
25 juni (individärenden)
13 augusti (individärenden)                   
17 september                                             24 september 
8 oktober (ev. nämnd pga. samverkan)         22 oktober
5 november                                               19 november
3 december                                               17 december  

Beskrivning av ärendet
Arbets- och näringslivskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för kultur- och 
folkhälsonämnden och arbetsutskottet för 2020. Förslaget utgår från de tider som är fastställda 
för de ekonomiska aktiviteterna under året. Nämnden och arbetsutskottet kommer att ha 
möten på torsdagar kl. 13.00
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-28 att genomföra organisationsförändringar inför 2020. 
I samband med att organisationsförändringen genomförs byter nämnden namn till kultur- och 
folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att minoritetsåterremittera 
ärendet om organisationsförändring. Det har aviserats att det troligen kommer att bli ett 
kommunfullmäktigesammanträde under december månad.
Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut om 
namnbyte av nämnden tas i kommunfullmäktige. Annars gäller tiderna för arbets- och 
näringslivsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Datum för sammanträden 2020 – Kultur- och folkhälsonämmnden

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118

Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2019 – Nytt ändamål 
(2019 ANN0223)

Beslut
Arbetsutskottet förslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna föreningarnas 
önskemål om att få använda beviljat investeringsbidrag till nytt ändamål.

Beskrivning av ärendet
Årligen kan kommunens föreningar söka investeringsbidrag. Bidrag utgår till förening som 
avser att göra investeringar på egna anläggningar. Bidrag utgår efter särskild prövning till:
 
·        Iordningställande eller upprustning av föreningsägda idrottsanläggningar och 
motionsbanor belägna i Hylte kommun
·        För om- och nybyggnad av föreningsägda klubbhus och dylikt belägna i Hylte kommun
·        För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en 
varaktighet på minst fem år.
 
Hylte Bouleklubb och Hylte sport & event sökte, och blev beviljade, investeringsbidrag för 
2019. Bägge föreningarna har nu inkommit med önskemål om att få använda det beviljade 
bidraget till annat än det som man ursprungligen angav i ansökan.
 
Hylte sport & event sökte bidrag för att göra investering i en träningsmatta. Nu har man fått 
information från leverantören att mattan man tänkt investera i inte går att kombinera med de 
träningsredskap man använder då det innebär ett ökat, onaturligt slitage på mattan. Man 
önskar istället använda det beviljade bidraget till att investera i nya träningsredskap.
 
Hylte Bouleklubb sökte bidrag för att göra investeringar i sina anläggningar. Bland annat 
renovering av sittbänkar vid klubbstugan på Örnvallen och ommålning av boulehallen. I 
höstas utsattes man för ett inbrott på Örnvallen. Man önskar därför att få använda det 
beviljade bidraget till att bekosta den återställning av skador som inbrottet medförde. Man har 
bland annat fått införskaffa en ny ytterdörr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2019 - Nytt ändamål
 Ändring bidrag inköp - Hylte sport & Event
 Förslag till investeringsbidrag 2019
 Hylte bouleklubb ansökan investeringsbidrag 2019
 Hylte sport & event ansökan investeringsbidrag 2019
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Paragrafen är justerad
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§119

Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 
stödorganisationer 2020 
(2019 ANN0224)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att fördela bidraget för 
2020 enligt följande:
Attention Hylte-Halmstad-Laholm – 21 000 kr
Brottsofferjouren Södra Halland – 20 000 kr
DHR Halmstad-Hylte-Laholmsavdelningen – 5000 kr
Hjärt- lungfonden – 11 000 kr
HRF Hylte – 6 000 kr
RBU Halland – 11 000 kr
Reumatikerföreningen Hylte – 16 000 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
 Förslag till fördelning av bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2020
 Bidragsnormer Arbets- och näringslivskontoret 2015-11-19 reviderad 2017-10-18
 Ansökningar bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer
 Sammanställning beviljade Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2009-2019

Förslag till beslut
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Paragrafen är justerad
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§120

Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2020 
(2019 ANN0225)

Beslut
Arbetsutskottet föreslåt att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att fördela 
investeringsbidraget för 2020 enligt följande:

Hylte Ryttarförening – 60 000 kr.
Hyltebruks Idrottsförening – 45 000 kr.
Hylte Bouleklubb – 30 000 kr.
Unnaryds GOIF – 70 000 kr.
IBK Nissan – 4000 kr.
Hylte Sport & Event – 22 000 kr.
Hylte Orienteringsklubb – 19 000 kr.
Hylte Hembygdskrets – 100 000 kr.

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 2020 samt ett förslag på fördelning 
av bidrag. Utöver detta bifogas en sammanställning av utbetalda bidrag 2008-2019.

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 hembygsgårdar 2020
 Ansökningar investeringsbidrag 2020
 Förslag till investeringsbidrag 2020
 Sammanställning investeringsbidrag 2010-2019
 Bidragsnormer Arbets- och näringslivskontoret 2015-11-19 reviderad 2017-10-18

Paragrafen är justerad
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§121

Ansökan Lokal- och anläggningsbidrag 2018 Torups Bandyklubb 
(2019 ANN0231)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att avslå ansökan.

Beskrivning av ärendet
Torups Bandyklubb ansökan om Lokal- och anläggningsbidrag inkom till kommunen den 
29/8 2018.
Sista ansökningsdag för bidraget är den 30/4. Ansökningar som inkommer inom en månad 
efter sista ansökningsdag kan beviljas med ett avdrag på 25 %. Handlingar som inkommer till 
kommunen diarieförs och registreras i Platina. Det finns ingen sådan registrering före den 
29/8.
Hade föreningen inkommit med ansökan i tid så hade man varit berättigad till ett bidrag på 
12650 kronor. Hade ansökan lämnats in inom en månad efter sista ansökningsdag så hade 
bidrag utgått med 9488 kronor.
Det finns ett tydligt regelverk att förhålla sig till, däremot äger nämnden rätt att göra undantag 
från regelverket och har även gjort det vid tidigare för sent inkomna ansökningar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Ansökan Lokal- anläggningsbidrag 2018 Torups Bandyklubb
 Ansökan Lokal- och anläggningsbidrag Torups Bandyklubb 2018

Paragrafen är justerad
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§122

Förordnanden enligt LVU 
(2019 ANN0229)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att
1. Arbets- och näringslivsnämnden förordnar kultur- och folkhälsonämndens ordförande 
Birgitta Årzén (S), förste vice ordförande Marie-Louice Lindström (S) samt andre vice 
ordförande Rolf Näslund (M) rätt att fatta beslut
- enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 11 § 3 st LVU om hur och var vården ska ordnas
- enligt 27 § 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud och
- enligt 43 § 1st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i särskilda 
fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande.

2. Arbets- och näringslivsnämnden förordnar enhetschef  Sofie Matovic, förste 
socialsekreterare Camilla Möllerström och förste socialsekreterare Susanne Nygren rätt att 
fatta beslut enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, 
i särskilda fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande.

3. Beslut som fattas genom förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Beslutet gäller från 2020-01-01

Beskrivning av ärendet
Det ligger i sakens natur att vissa beslut enligt LVU måste kunna fattas med kort varsel. För 
de fall nämndens beslut inte kan avvaktas har nämndens ordförande eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat rätt att fatta brådskande beslut på nämndens vägnar.
Nämnden kan förordna nämndens ordförande eller någon annan ledamot att fatta brådskande 
beslut på nämndens vägnar vad avser beslut om omhändertagande (6 § 2 st LVU), beslut om 
hur och var vården ska ordnas (11 § 3 st LVU) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 
2 st LVU).

Nämnden kan även förordna en ledamot eller tjänsteman rätt att begära handräckning av 
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande (43 § 1 st 2 p LVU).

Ett förordnande för en ledamot eller tjänsteman med stöd av bestämmelserna i LVU skiljer sig 
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Arbets- och näringslivsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det krävs att 
ledamoten namnges och det är inte möjligt, som är fallet när det gäller delegation, att endast 
ange att den som innehar en viss befattning är behörig att fatta ett beslut i saken.
Arbets- och näringslivsnämnden behöver fatta ett beslut om förordnande av vissa ledamöter 
att fatta brådskande beslut på nämndens vägnar.

Arbets- och näringslivsnämnden behöver även fatta ett beslut om förordnande av vissa 
ledamöter och tjänstemän att fatta beslut om begäran om handräckning av Polismyndigheten 
och Kriminalvården.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-28 att genomföra organisationsförändringar inför 2020. 
Arbets- och näringslivsnämnden kommer från och med 2020-01-01 att få ansvar för individ- 
och familjeomsorg för barn och unga. I samband med att organisationsförändringen 
genomförs byter nämnden namn till kultur- och folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-11-28 att minoritetsåterremittera ärendet om organisationsförändring. Det har 
aviserats att det troligen kommer att bli ett kommunfullmäktigesammanträde under december 
månad. Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut 
om organisationsförändring tas i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Förordnanden enligt LVU

Paragrafen är justerad
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§123

Beslut om att utse skolchef 
(2019 ANN0234)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att utse kontorschef för 
kultur- och folkhälsokontoret till skolchef för skolformerna inom kultur- och 
folkhälsonämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den första juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen. Enligt bestämmelsen ska 
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
 
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet, utan i ställe inrättas en 
ny funktion hos huvudmannen. Bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en eller 
flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs.
 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Bestämmelsen omfattar alla skolformer från förskola till särskild utbildning för 
vuxna, och fritidshemmet.
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-28 att genomföra organisationsförändringar inför 2020. 
Arbets- och näringslivsnämnden kommer från och med 2020-01-01 att få ett utökat ansvar 
vilket bland annat innefattar vissa skolformer. I samband med att organisationsförändringen 
genomförs byter nämnden namn till kultur- och folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-11-28 att minoritetsåterremittera ärendet om organisationsförändring. Det har 
aviserats att det troligen kommer att bli ett kommunfullmäktigesammanträde under december 
månad. Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut 
om organisationsförändring tas i kommunfullmäktige.
 
Arbets- och näringslivskontorets förslag är att kontorschefen utses till skolchef för nämndens 
verksamhet. Samma funktion är skolchef inom barn- och ungdomsnämnden.
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs. Här avses alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Föreskrifterna finns i första hand i 
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skollagen och anslutande författningar men även i till exempel arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen. Även det systematiska kvalitetsarbetet ingår. Om skolchefen upptäcker 
att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna 
inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda 
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Beslut om att utse skolchef

Paragrafen är justerad
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§124

Delegeringsordning 2019 
(2019 ANN0164)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden antar förslag till revidering av 
delegeringsordning för kultur- och folkhälsonämnden daterad 2019-12-04.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-28 att genomföra organisationsförändringar inför 2020. 
Arbets- och näringslivsnämnden kommer från och med 2020-01-01 att få ansvar för två nya 
verksamheter: individ- och familjeomsorg för barn och unga samt Kompetenscentrum. I 
samband med att organisationsförändringen genomförs byter nämnden namn till kultur- och 
folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att minoritetsåterremittera 
ärendet om organisationsförändring. Det har aviserats att det troligen kommer att bli ett 
kommunfullmäktigesammanträde under december månad. Arbets- och näringslivskontorets 
förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut om organisationsförändring tas av 
kommunfullmäktige.
 
I det reviderade förslaget innehåller dels nya punkter om delegeringsordning för de två nya 
verksamheterna. Punkterna är hämtade från barn- och ungdomsnämndens 
delegeringsordning. 
 
I samband med att revidering har gjorts föreslår arbets- och näringslivskontoret även att en del 
andra punkter revideras.
 
Kommunstyrelsen har beslutat om ändrade riktlinjer för upphandling och inköp. Att ändra 
riktlinjerna medför även att kapitlet om upphandling i nämndens delegeringsordning måste 
revideras. Det är också vissa lagparagrafer kopplade till nya kommunallagen som behöver 
ändras, samt att ändra titel från kommunchef till kommundirektör. Arbets- och 
näringslivskontoret förslår samma ändringar som kommunstyrelsen beslutat om.
 
Arbets- och näringslivskontoret föreslår också att två punkter rörande utbildning tas bort i 
delegeringsordningen, då kontoret anser att dessa handlar om verkställighet. Det gäller 
punkterna 10.27 och 10.28 att samarbeta med Arbetsförmedling och samråda med berörda 
arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden
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 Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden 2019-12-04
 Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden 2019-12-04 MED ÄNDRINGAR

Paragrafen är justerad
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§125

Lokalbidrag Somaliska kultur- och idrottsföreningen 
(2019 ANN0232)

Beslut
Arbetsutskottet förslår att arbets- och näringslivsnämnden beslutar att bevilja Somaliska 
kultur- och idrottsföreningen ett hyresbidrag på 108 000 tkr.
Finansiering sker via medel avsatta för integrationsinsatser.
Beslutet gäller under förutsättning att ett avtal upprättas mellan nämnden och Somaliska 
kultur- och idrottsföreningen.
 
Reservation
Rolf Näslund (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till beslut, till förmån för förslag 
om att använda kommunens lokaler, företrädesvis Forum för detta ändamål.
 

Beskrivning av ärendet
Somaliska kultur- och idrottsföreningen har ansökt om lokalbidrag på totalt 125 tkr. Man 
avser att hyra gamla stationsbyggnaden i Hyltebruk. Då det finns andra föreningar som 
uttryckt behov av en föreningslokal kommer det upprättas ett avtal mellan Hylte kommun och 
Somaliska kultur- och idrottsföreningen som tillåter andra föreningar att kostnadsfritt boka 
lokaler i huset.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Lokalbidrag Somaliska kultur- och idrottsföreningen
 Ansökan om lokalbidrag Somaliska kultur- och idrottsföreningen

Förslag till beslut
 
 

Paragrafen är justerad
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§126

Rättegångsfullmakt ANN 
(2019 ANN0238)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att ge fullmakt till 
kommunjurist Jenny Hagesjö att i domstolar och hos andra myndigheter och inrättningar i 
varje avseende väcka, utföra och bevaka kommunens talan som faller inom kultur- och 
folkhälsonämndens ansvarsområde.
Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.
 

Beskrivning av ärendet
Kommunernas nämnder har egen processbehörighet och rätt att föra talan inom sitt 
ansvarsområde. Kommunjuristen biträder nämnderna som ombud i mål och ärenden. Rätten 
att företräda kommunen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om 
förordnandet framgår. Mot denna bakgrund behöver en fullmakt för kommunjuristen utfärdas.
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-28 att genomföra organisationsförändringar inför 2020. 
Arbets- och näringslivsnämnden kommer från och med 2020-01-01 att få ansvar för individ- 
och familjeomsorg för barn och unga. I samband med att organisationsförändringen 
genomförs byter nämnden namn till kultur- och folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-11-28 att minoritetsåterremittera ärendet om organisationsförändring. Det har 
aviserats att det troligen kommer att bli ett kommunfullmäktigesammanträde under december 
månad. Arbets- och näringslivskontorets förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut 
om organisationsförändring tas i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Rättegångsfullmakt kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att ge fullmakt till kommunjurist Jenny Hagesjö att i 
domstolar och hos andra myndigheter och inrättningar i varje avseende väcka, utföra och 
bevaka kommunens talan som faller inom kultur- och folkhälsonämndens ansvarsområde.
Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.
 

Paragrafen är justerad
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§127

Övrigt 
(2019 ANN0006)

Inga övriga punkter anmäls på mötet.

Paragrafen är justerad
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