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ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande), Lirim Mazreku (KV), 
Petter Eriksson (V), Fredrik Engberg (L), Bo Larsson (M)  ersätter Stina Isaksson 
(SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Tim Christensen (controller) 
Rebecca Lorentzon (sekreterare) 
Tobias Stenekull (rektor) 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§78 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§79 Anmälan av nya ärenden 

§80 Meddelande och information 2022 

§81 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret 2022 

§82 Rådens arbetsformer – remiss 

§83 Bidragsnormer 

§84 Reducerad taxa för Torups idrottshall 

§85 Paustillstånd på Forum 

§86 Flytt av kulturskolan 

§87 Riktlinjer för personer med missbruks- och beroendeproblematik 

§88 SFI för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet 

§89 Energibesparingsåtgärder 

§90 Övrigt 
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§78 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Bo Larsson (M) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§79 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

Handlingar i ärendet 
 Anmälan av nya ärenden 

  
  
Inga nya ärenden anmäls på dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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§80 

Meddelande och information 2022  
(2022 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
Elevhälsoplan – Tobias Stenekull 
Samverkansprotokoll 
 
  

Handlingar i ärendet 
 §201 KFN AU Meddelande och information 
 Meddelande och information oktober 2022 
 §168 KS Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete 
 Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete 
 Protokoll samverkan KFK 221017 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§81 

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret 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 oktober 
 Anställningar att redovisa till nämnd maj 2022 KFN 
 Anställningar att redovisa till nämnd juni 2022 KFN 
 Anställningar att redovisa till nämnd juli 2022 KFN 
 Anställningar att redovisa till nämnd augusti 2022 KFN 
 Delegationsbeslut IFO vuxen september 2022 (vuxenenheten) 
 Delegationsbeslut IFO vuxen september 2022 (ek.bistånd) 
 Delegationsbeslut IFO BoU september 2022 
 Konstnärlig utsmyckning Kinnareds förskola och skola 
 Konstnärlig utsmyckning Torups skola 
 Konstnärlig utsmyckning Unnaryds brandstation 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§82 

Rådens arbetsformer – remiss  
(2022 KFN0206) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden lämnar svar på remiss gällande rådens arbetsformer till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Vid översyn av organisationen som genomfördes av demokratiberedningen inför ny 
mandatperiod föreslogs förändringar avseende de kommunala råden. Kommunfullmäktige 
beslutade därefter vid sitt sammanträde den 16 juni 2022, §59, att besluta i enlighet med 
demokratiberedningens förslag avseende råden. Kommunfullmäktige beslutade att slå ihop 
brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet. Kommunfullmäktige beslutade att kommunala 
pensionärsrådet ska ha en liknande representation som kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
Kommunfullmäktige gav också kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra ett arbete 
med att se över reglementen för samtliga råd. Kommunledningskontoret har därför tagit fram 
förslag till arbetsformer för råden. Förslaget föreslås ersätta rådens reglemente.  
 
Förslaget på arbetsformer har skickats på remiss till kommunens nämnder och råd för 
synpunkter och svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2022. 
 
När det gäller arbetsformerna för pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har kultur- och 
folkhälsokontoret inga synpunkter.  
 
När det folkhälso- och trygghetsrådet anser kultur- och folkhälsokontoret inte att det i 
arbetsformerna ska skrivas in exakt vilka tjänstepersoner från kommunen som ska vara med i 
rådets sammansättning, utan att det är bättre att man skriver vilka förvaltningar som ska vara 
representerade.  

Handlingar i ärendet 
 §202 KFN AU Rådens arbetsformer – remiss 
 Tjänsteskrivelse Rådens arbetsformer 
 Rådens arbetsformer, på remiss 
 Arbetsformer pensionärsrådet 
 Arbetsformer tillgänglighetsrådet 
 Arbetsformer folkhälso- och trygghetsrådet 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Paragrafen är justerad 
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§83 

Bidragsnormer  
(2022 KFN0166) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Hylte kommuns 
bidragsnormer för föreningsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 om bidragsnormer för Hylte kommuns 
föreningsbidrag, där gällande förutsättningar är samlade i ett dokument där de övergripande 
reglerna ”Allmänna bestämmelser” ligger först och är grundläggande för att en förening ska 
kunna bli beviljade något av bidragen. Under respektive rubrik i bidragsnormerna finns mer 
specifika regler och kriterier som är gällande för varje enskilt bidrag. 
 
Dåvarande arbets- och näringslivsnämnden har sedan dess gjort mindre revideringar gällande 
bidragsnormerna. Kultur- och folkhälsokontoret har gjort en översyn av bidragsnormerna. 
 
Utöver redaktionella ändringar och förtydliganden i dokumentet föreslås följande ändringar 
och tillägg: 
 
Allmänna bestämmelser 
Alla handlingar och ansökningar ska lämnas in till kultur- och folkhälsonämnden via 
kommunens nya digitala föreningsportal.  
 
Lokal- och anläggningsbidrag 
Stödberättigade föreningar är föreningar som inte täcks av andra årliga bidrag, som till 
exempel bidrag för pensionärsföreningar och årsbidrag för kulturföreningar.  
Uppdatering utifrån beslut om nya ersättningar för elljusspår, samt tillägg av stöd för vissa 
typer av anläggningar.  
 
Lokalt aktivitetsstöd  
Idrottsföreningar som är anslutna till RF behöver inte ansöka om LOK-stöd. LOK-stöd betalas 
ut per automatik utifrån de uppgifter idrottsföreningar rapporterar till RF.  
 
Ledarutbildningsbidrag  
Begränsning i maximal utbetalning per deltagare och kurs tas bort.  
 
Bidrag till samlingslokaler  
Arrangemang då Hylte kommun hyr samlingslokalen räknas inte med i fördelningen för 
beräkningen av bidraget.  
 
Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer  

9 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-27  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Föreningen/organisationen ska särredovisa aktiviteter som är genomförda i Hylte kommun 
och hur många deltagare från Hylte kommun som deltagit i föreningens/organisationens 
verksamhet.  

Handlingar i ärendet 
 §203 KFN AU Bidragsnormer 
 Tjänsteskrivelse Revidering av bidragsnormer för föreningsbidrag 
 Bidragsnormer för föreningsbidrag - förslag reviderat 22-10-06 
 Bidragsnormer för föreningsbidrag - med ändringar 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§84 

Reducerad taxa för Torups idrottshall  
(2022 KFN0223) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att reducera taxan för Torups idrottshall till 30 kr per 
timma under perioden då hallen renoveras från 1 augusti 2022 till 30 juni 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit förfrågningar från föreningar gällande taxan för Torups idrottshall under 
renoveringen.  
 
Under perioden då idrottshallen renoveras kommer föreningarna endast ha tillgång till själva 
idrottshallen. Föreningarna kommer inte ha tillgång till omklädningsrummen och vattnet 
kommer att vara avstängt, vilket innebär att föreningarna inte kommer ha möjlighet att byta 
om, använda toaletter eller fylla på vattenflaskor under perioden då hallen renoveras.  
 
Taxan för att hyra hallen är 60 kronor per timma. Under perioden då hallen renoveras ligger 
föreningarnas säsongsbokningar på omkring 630 timmar, vilket motsvarar intäkter på cirka 38 
tkr.  
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden reducerar taxan till 
halva priset under renoveringen av Torups idrottshall. 

Handlingar i ärendet 
 §204 KFN AU Reducerad taxa för Torups idrottshall 
 Tjänsteskrivelse Reducerad taxa för Torups idrottshall 

Beslutet skickas till  
Berörda föreningar 
 

Paragrafen är justerad 
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§85 

Paustillstånd på Forum  
(2022 KFN0228) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner att kultur- och folkhälsokontoret ansöker om 
paustillstånd på Forum. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och biblioteksenheten bedriver i dagsläget publik verksamhet i Forum med bio, 
konferens och scenkonstföreställningar. Målet är att skapa en kulturell plats, fylld med 
upplevelser och möten som förhöjer livskvalitén för kommunens invånare och som bidrar till 
att stärka bilden av Hylte kommun som en attraktiv plats att bo och verka. 
 
Ambitionen är att Forum ska bli en samlingspunkt som kan erbjuda besökare ett utbud och en 
upplevelse som är minst lika tilltalande som liknande institutioner i Halland. Kultur- och 
biblioteksenheten strävar efter att få besökare att välja det lokala kulturhuset istället för att 
resa till exempelvis Halmstad eller Falkenberg för liknande evenemang.  
 
Konserter, teater och föreställningar genomförs till största del på fredags- och lördagskvällar 
och för att besökare inte ska välja bort den kulturella upplevelsen till förmån för till exempel 
privata tillställningar eller andra kulturinstitutioner vill kultur- och biblioteksenheten ansöka 
om ett paustillstånd för att kunna servera öl och vin vid dessa evenemang. 
 
Ett paustillstånd är utformat för teatrar och scenkonstföreställningar där servering sker 30 
minuter innan föreställning och i paus. Vid ett eventuellt tillstånd kommer servering att ske 
vid de föreställningar som riktar sig till personer över 18 år och inte vid ordinarie biovisning 
eller barnföreställningar. 
 
Ett paustillstånd är mycket önskvärt för att fler av Hyltes invånare ska vilja ta del av ett 
kulturutbud som genomförs på helgerna. En utveckling av Forum till en plats för möten och 
upplevelser som är inkluderande och tilltalande för hela samhället. 

Handlingar i ärendet 
 §205 KFN AU Paustillstånd på Forum 
 Paustillstånd på Forum 

Paragrafen är justerad 
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§86 

Flytt av kulturskolan  
(2022 KFN0218) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att lämna svar på remissen gällande flytt av 
kulturskolan. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att Kulturskolans verksamhet till sin karaktär 
ligger närmare kultur- och folkhälsonämndens verksamheter. Kulturskolans verksamhet 
består i kurser i bl.a. bild och form, dans, musik- och filmproduktion, musiklära samt 
undervisning i musikinstrument. Verksamheten tillhör idag barn- och ungdomsnämndens 
ansvarsområde. Kommunledningskontoret föreslår att ansvaret för Kulturskolan flyttas från 
barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. 
 
Av kultur- och folkhälsonämndens reglemente följer att den ansvarar för bl.a. ”biblioteks- och 
kulturverksamhet”. Kultur- och folkhälsokontoret har också bättre möjligheter att förse 
Kulturskolan med lämpliga lokaler. Även ur arbetsmiljöperspektiv för dess personal 
organiseras Kulturskolan med fördel under den nämnd som har det primära ansvaret för 
kultur i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-20 att skicka ärendet på remiss till barn- 
och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet.  
 
Kultur- och folkhälsonämnden har idag ansvar för både kulturverksamhet och andra frivilliga 
fritidsverksamheter och ser att kulturskolan skulle kunna passa bra in. Kultur- och 
folkhälsokontoret ser många samverkansfördelar med nämndens befintliga verksamheter. Det 
är dock viktigt att fortsätta med den samverkan som idag finns mellan kulturskolan och med 
kommunens förskolor och skolor.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret har i dagsläget inte bättre möjligheter än barn- och 
ungdomskonstoret att förse Kulturskolan med lämpliga lokaler. Kulturskolans 
dansundervisning sker idag på Forum medans all annan verksamhet bedrivs i skolans lokaler. 
På sikt skulle mer verksamhet kunna inrymmas på Forum i samband med att Forum görs om 
ett kulturhus. Fram tills att det sker är det en förutsättning att verksamheten kan vara kvar i 
skolans lokaler. 

Handlingar i ärendet 
 §159 KSAU Flytt av kulturskolan - på remiss 
 §206 KFN AU Flytt av kulturskolan 
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 Tjänsteskrivelse Flytt av kulturskolan - remiss 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att 
komplettera remissvaret utifrån diskussioner förda på sammanträdet.  
  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§87 

Riktlinjer för personer med missbruks- och beroendeproblematik  
(2022 KFN0229) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till riktlinjer för personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjernas syfte är att informera sökande, anhöriga och medborgare om socialtjänstens 
uppdrag samt vara vägledande för socialtjänstens arbete med målgruppen utan att inskränka 
den individuella prövningen och utformningen av insatserna.  
 
Den som söker bistånd ska erbjudas relevanta insatser av god kvalitet och ställas inför krav 
som är rimliga utifrån individuella förutsättningar. Planering av insatser sker tillsammans med 
den sökande och utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv.  
 
Riktlinjerna har sin utgångspunkt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård samt kommunens mål 
och ambitioner. 
 
Insatser ska i första hand erbjudas under öppna former och i närhet till den egna hemmiljön. 
Metoder som används i arbetet ska vara evidensbaserade och överensstämma med de som 
rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård.  
 
För att kunna ge bästa möjliga stöd till individen krävs att socialtjänsten samverkar med andra 
myndigheter, organisationer och vårdgivare. Viktiga samverkansparter är bland annat 
närsjukvården, Södra Hallands beroendeteam, psykiatrin, polisen samt kriminalvården. 

Handlingar i ärendet 
 §207 KFN AU Riktlinjer för personer med missbruks- och beroendeproblematik 
 Tjänsteskrivelse Riktlinjer för personer med missbruks- och beroendeproblematik 
 Riktlinjer för personer med missbruks- och beroendeproblematik 

Paragrafen är justerad 
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§88 

SFI för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet  
(2022 KFN0222) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att Kompetenscentrum kan anta flyktingar enligt 
massflyktsdirektivet som är bosatta i Hylte kommun till studier i SFI i mån av plats på 
befintliga kurser. 

Beskrivning av ärendet 
EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina 
(massflyktingar) ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. 
Massflyktingar från Ukraina har inte rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (SFI). 
 
I Hylte kommun finns i dagsläget ett tiotal flyktingar i åldern 20–64 år från Ukraina och 
kommunens vuxenutbildning har fått förfrågan från några av dem, samt från personer som är 
engagerade i civilsamhället, om de skulle kunna få studera SFI på Kompetenscentrum.  
 
I dagsläget finns det ingen kö till SFI och kultur- och folkhälsokontoret gör därför 
bedömningen att det finns viss kapacitet att ta emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet till 
studier i SFI ifall det finns lediga platser på befintliga kurser.  

Handlingar i ärendet 
 §208 KFN AU SFI för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet 
 Tjänsteskrivelse SFI för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet 

Paragrafen är justerad 
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§89 

Energibesparingsåtgärder  
(2022 KFN0234) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om 
energibesparingsåtgärder.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2022, KS §171, att uppmana nämnderna i Hylte 
kommun att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt. Beslutet 
fattades bl.a. med anledning av att priserna på el och gas stiger runt om i Europa. Regeringen 
har vidare uppdragit till de statliga myndigheterna att vidta möjliga och lämpliga 
energibesparingsåtgärder t o m 31 mars 2023.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret arbetar redan med frågan och för det fall att 
energibesparingsåtgärder kan vidtas på verkställande nivå kommer dessa vidtas omgående. 
Bedöms det finnas andra åtgärder som inte är av verkställande art kommer dessa att lyftas 
vidare för beslut i nämnd. Energibesparingsåtgärder och beslut avseende dessa kommer i 
enlighet härmed följa den tågordning som gäller för kommunen som organisation. 
 
Då kommunstyrelsens beslut är en uppmaning riktad till nämnden föreslås nämnden ge 
kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att genomföra 
åtgärderna skyndsamt och för det fall det behövs lyfta förslag till beslut i nämnden. Kultur- 
och folkhälsokontoret ska återrapportera kontinuerligt och skyndsamt till nämnden. 

Handlingar i ärendet 
 §171 KS Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 
 Energibesparingsåtgärder 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att genomföra och 
återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i enlighet med 
kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§90 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
  
Inga övriga punkter uppkommer på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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