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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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uppsättande 
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nedtagande 

2022-10-14 
Förvaringsplats för 
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Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-11:30 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Årzen (S) (ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande), 

Lirim Mazreku (KV), Fredrik Engberg (L)  ersätter Marie-Louice Lindström (S) 
(1:e vice ordförande), Klara Lindegren (V)  ersätter Petter Eriksson (V), Ewa 
Gunnarsson (SD)  ersätter Stina Isaksson (SD), Mattias Andersson (KV)  ersätter 
Daniel Malm Nielsen (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Erik Wikström (sekreterare) 

Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Tim Christensen §§65-75 
Christer Grähs (förvaltningschef) 
Rebecca Lorentzon (nämndsekreterare ) 
Tobias Stenekull (rektor) §§65-75 

  
Utses att justera Ewa Gunnarsson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-09-22    
  
Protokollet omfattar §§65-77 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-22  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§65 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§66 Anmälan av nya ärenden 

§67 Meddelande och information september 2022 

§68 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret september 2022 

§69 Delårsbokslut 2022 med budgetutfallsprognos efter åtta månader 

§70 Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022 

§71 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL andra tertialen 2022 

§72 Redovisning av avvikelser inom socialtjänst – andra tertialen 2022 

§73 Årligt bidrag till Chalanderska museet i Jälluntofta 

§74 Revisionens grundläggande granskning – kultur- och folkhälsonämnden 

§75 Revidering av kultur- och folkhälsonämndens delegeringsordning 

§76 Utredning av klagomål gällande elevärende 

§77 Övrigt 
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Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§65 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Ewa Gunnarsson (SD) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-22  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§66 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§67 

Meddelande och information september 2022  
(2022 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
Skolutvecklingsplan, rektor Tobias Stenekull.  
 
 
 
Handlingar 
§142 KS Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 
§ 78 FK Revidering av reglemente – kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden  
Delegeringsbeslut KS Rådens arbetsformer – på remiss 
Protokoll MBL § 19 med Kommunal 220914 
Protokoll samverkan KFK 220912 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information september 2022 
 §78 KF Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 Delegeringsbeslut KS Rådens arbetsformer - på remiss 
 §142 KS Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 
 Protokoll MBL § 19 med Kommunal 220914 
 Protokoll samverkan KFK 220912 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§68 

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret 
september 2022  
(2022 KFN0007) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av delegeringsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Anmälan delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret september 

2022 
 Delegationsbeslut juli missbruk våld IFO vux 
 Delegationsbeslut augusti missbruk/våld IFO vux 
 Delegationsbeslut IFO vux juli 
 Delegationsbeslut IFO vux juli augusti 
 Delegationsbeslut IFO BoU augusti 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§69 

Delårsbokslut 2022 med budgetutfallsprognos efter åtta månader  
(2022 KFN0001) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 118 114 tkr och utfallet för årets 
åtta första månader är 119 527 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 413 tkr. Om man 
exkluderar ekonomiskt bistånd är det är negativ avvikelse på 16 tkr.  
 
Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 1 450 tkr exklusive ekonomiskt bistånd 
och 3 450 inklusive ekonomiskt bistånd. 

Handlingar i ärendet 
 §174 KFN AU Delårsbokslut 2022 med budgetutfallsprognos efter åtta månader 
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2022 med budgetutfallsprognos efter åtta månader 
 Delårsbokslut 2022 kultur- och folkhälsonämnden 
 Statistik över olycksfall, tillbud och riskobservationer KFK delårsbokslut 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§70 

Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022  
(2022 KFN0003) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband 
med delårsbokslutet 2022. 

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 fyra punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska 
samtliga punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2022. Kultur- och folkhälsokontoret har 
inte kunnat granska på en av punkterna till delårsbokslutet.  
 
1. När det gäller stickprov på anvisningar och handlingsplaner enligt den nya 
verksamhetsinriktningen på ekonomiskt bistånd har granskning inte kunnat göras då det har 
varit stora problem med att integrera verksamhetssystemet Treserva med 
verksamhetssystemet GWA som arbetsmarknadsenheten använder. Integreringen gjordes i 
juni månad och punkten kommer att följas upp till årsbokslutet.  
 
2. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 20 procent när det gäller att inlämnade 
handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Av dessa har två tredjedelar 
resulterat i korrigeringar av utbetalt beslut och en tredjedel i avslag och återkrav.  
 
3. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av 
sekretessbelagda uppgifter stickprov på loggar  
 
4. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom 
vuxenutbildning har 4,78 procent fått avslag på sin ansökan. Detta är en klar förbättring 
jämfört med föregående år.  

Handlingar i ärendet 
 §175 KFN AU Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022 
 Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022 
 Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut. 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 

9 (16)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-22  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§71 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL andra tertialen 2022  
(2022 KFN0142) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen är enligt lag skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka rättssäkerheten för 
enskilda som beviljats bistånd. När en beviljad insats inte verkställts inom tre månader från att 
beslutet är fattat ska det rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden 
ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Handlingar i ärendet 
 §176 KFN AU Redovisning av ej verkställda beslut IFO 2022 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL T2, 2022 
 Redovisning av ej verkställda beslut socialtjänst – andra tertialen 2022 

Paragrafen är justerad 
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§72 

Redovisning av avvikelser inom socialtjänst – andra tertialen 2022  
(2022 KFN0143) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av avvikelser inom socialtjänst för 
andra tertialen 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Definitionen av en avvikelse enligt socialtjänstlagen är när det inträffar något som avviker 
från god kvalitet genom avsteg från fastställda lagkrav, rutiner, genomförandeplaner, 
vårdplaner eller andra överenskommelser. Avvikelserapporteringen är en grundläggande del i 
kvalitetsarbetet för att minska risker för missförhållanden. 
 
Avvikelser som innebär en risk för eller inneburit ett missförhållande, ska utredas vidare 
enligt lex Sarah. Vid bedömning att det handlar om allvarligt eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande ska anmälan enligt lex Sarah göras till inspektionen för vård och omsorg.  
 
Som ett led i kvalitetsarbetet redovisas avvikelser inom socialtjänsten till kultur- och 
folkhälsonämnden. Redovisningen avser andra tertialen 2022.  

Handlingar i ärendet 
 §177 KFN AU Redovisning av avvikelser inom IFO 2022 
 Tjänsteskrivelse redovisning av avvikelser inom socialtjänsten, T2 2022 
 Redovisning av avvikelser socialtjänst - andra tertialen 2022 

Paragrafen är justerad 
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§73 

Årligt bidrag till Chalanderska museet i Jälluntofta  
(2022 KFN0177) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att införa ett årligt driftbidrag på 10 000 kr till 
Chalanderska museet i Jälluntofta. 

Beskrivning av ärendet 
Charlanderska stiftelsen inkom i juni månad med en skrivelse om begäran att få ett årligt 
bidrag från Hylte kommun.  
 
Stiftelsen har hamnat i en svår ekonomisk situation. Om man tar inträde för besök på museet 
räknas verksamheten som näringsverksamhet och man behöver då anlita en auktoriserad 
revisor. Kostnaden för en auktoriserad revisor täcks inte av de intäkter stiftelsen får från 
inträdesavgifterna. Länsstyrelsen har godkänt att stiftelsen fortsätter att använda sig av en 
lekmannarevisor, men då kan man inte kräva inträde utan får förlita sig på frivilliga gåvor från 
besökare. Stiftelsens kostnader har ökat på grund av stigande priser på energi och för att 
möblerna inte ska bli förstörda krävs att man har en viss temperatur i lokalen.  
 
Tjänstepersoner från kultur- och folkhälsokontoret har besökte 2022-08-26 Charlanderska 
museet. Vid mötet framkom att stiftelsen försökt omvandla till förening, men att bara själva 
ansökan hos Kammarkollegiet kostar cirka 10 000 kr. Stiftelsen äger både byggnaden och 
inventariernas. Museet inrymmer unika möbler som tillverkas av Johannes Chalander (1844–
1931).  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar om ett årligt 
driftbidrag på 10 000 kr till Chalanderska museet.  

Handlingar i ärendet 
 §178 KFN AU Årligt bidrag till Chalanderska museet i Jälluntofta 
 Tjänsteskrivelse Årligt bidrag till Chalanderska museet i Jälluntofta 
 Begäran om bidrag till Chalanderska Museet, Jälluntofta 
 Årsredovisning 2021 
 Kassabok 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet förslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att införa ett årligt 
driftbidrag på 10 0000 kr till Chalanderska museet i Jälluntofta. 
 

Paragrafen är justerad 
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§74 

Revisionens grundläggande granskning – kultur- och 
folkhälsonämnden  
(2022 KFN0195) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden överlämnar svar till revisionen i enlighet med svaren i 
ärendebeskrivningen. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen i Hylte kommun önskar träffa samtliga nämnder, kommunstyrelsen samt Hylte 
bostäder för att bli informerade om de utmaningar och framtida risker man kan se i sin 
verksamhet, som en del i den årliga granskningen. Kultur- och folkhälsonämnden kommer att 
träffa revisionen 2022-10-24. 
 
Inför dessa träffar önskar revisorerna ett dokumenterat svar kring angivna frågor. Kultur- 
och folkhälsokontoret har berett svar på de frågor som revisionen ställt. Frågorna finns 
besvarade i 
ärendebeskrivningen. 

Handlingar i ärendet 
 §179 KFN AU Revisionens grundläggande granskning – kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse Revisionens grundläggande granskning - kultur- och 

folkhälsonämnden 
 Ärendebeskrivning - svar på frågor till grundläggande granskning 
 Grundläggande granskning kultur- och folkhälsonämnden 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till  
Revisorerna i Hylte kommun 
 

Paragrafen är justerad 
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§75 

Revidering av kultur- och folkhälsonämndens delegeringsordning  
(2022 KFN0097) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att revidera delegeringsordningen för kultur- och 
folkhälsonämnden i enlighet med förslag daterat den 22 september 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämndens delegeringsordning reglerar hur kultur- och 
folkhälsomyndigheten bemyndigar arbetsutskott och tjänstepersoner att besluta i en viss fråga. 
Delegeringsordningen behöver kontinuerligt uppdateras efter rådande lagar, författningar, 
arbetssätt med mera.  
 
Riksdagens beslut ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” 
(2021/22:178) innebar lagändringar i socialtjänstlagen (2001:456), SoL, och lag (1990:52) om 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna innebär stärkt skydd för barn 
och unga och trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagändringarna syftar till att stärka principen om 
barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som är placerade.  
 
Förändringarna innebär att:  
- Kultur- och folkhälsonämnden får inte beslut att vården av barn, som tvångsvårdas på grund 
av missförhållanden, ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.  
- Kultur- och folkhälsonämnden blir skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt 
hemflytt, som barnet kan ta skada av.  
- Kultur- och folkhälsonämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs 
från tre år till två år.  

Handlingar i ärendet 
 §180 KFN AU Revidering av kultur- och folkhälsonämndens delegeringsordning 
 Tjänsteskrivelse Revidering av delegeringsordning 
 Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden 2022-09-22 (Portaldokument) 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut. 
 

Paragrafen är justerad 
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§76 

Utredning av klagomål gällande elevärende  
(2022 KFN0211) 

  
Sekretess enligt 23 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§77 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
Inga övriga punkter uppkommer på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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