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ÄRENDELISTA 
§91 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§92 Anmälan av nya ärenden 

§93 Meddelande och information 2022 

§94 Anmälan delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret 2022 

§95 Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober 

§96 Ombudgetering kontaktpersoner 

§97 Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola – svar på 
remiss 

§98 Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2023 för somaliska kultur- och idrottsföreningen 

§99 Ansökan om ekonomiskt stöd från Hylte skidklubb 

§100 Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer 2023 

§101 Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2023 

§102 Ungdomsledarpris 2022 

§103 Kulturpris 2022 

§104 Återrapportering energibesparingsåtgärder 

§105 Övrigt 

§106 Extra ärende: Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 Föräldrabalken 
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§91 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden utser Christer Johansson (M) att tillsammans med ordförande 
Birgitta Årzén justera protokollet.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner ärendelistan med följande ändringar: 
  

 Ärende om Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 
Föräldrabalken läggs till som ärende §106. 

Paragrafen är justerad 
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§92 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

  
  
Inga nya ärenden anmäls på dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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§93 

Meddelande och information 2022  
(2022 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information november 2022 
 §95 KF Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per augusti 
 Protokoll MBL § 19 med Kommunal 221117 
 Protokoll samverkan KFK 221114 signerat 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§94 

Anmälan delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret 2022  
(2022 KFN0007) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut för oktober månad 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Anmälan delegeringsbeslut oktober 2022 
 Delegationsbeslut IFO Vuxenenheten oktober 
 Delegationsbeslut IFO BoU oktober 2022 
 Delegationsbeslut IFO Ekonomisk bistånd oktober 2022 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§95 

Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober  
(2022 KFN0001) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för 
helåret är negativ med 1 100 tkr (-0,7 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 
3 000 tkr (-1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd. 
 
På totalen har prognosen förbättrats sedan delårsbokslutet. Nämnds- och kontorsövergripande 
verksamheter prognostiserar ett överskott på 850 tkr. Detta beror på kompensation för PKV 
och sjuklöner. Fritid och folkhälsa prognostiserar ett underskott på 350 tkr. Detta beror på 
lägre intäkter än budgeterat på Örnahallens hälsocenter. Kultur och bibliotek prognostiserar 
ett överskott på 100 tkr. Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 5 600 tkr. Detta 
beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga 
prognostiserar ett underskott på 6 350 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för 
institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 450 tkr. Även detta beror 
på ökande kostnader för placeringar, främst för missbruk. Arbetsmarknadsåtgärderna 
prognostiserar ett överskott på 500 tkr. Detta beror på att flertalet resursanställningar i 
dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.  
 
Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 900 tkr. Att snittkostnaderna per 
hushåll ökar beror, utöver den vanliga prisökningen, främst på att det är fler barnfamiljer i 
behov av stöd. Under hösten har antalet hushåll minskat vilket medför att prognosen 
förbättrats något.  
 
Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar en avvikelse på 
647 tkr. Detta beror på att investering på 600 tkr i ny projektor på Forum inte kommer att 
göras under året, då verksamheten också ska söka ett annat bidrag för investeringen. 
Utlåningsstationerna kostade 47 tkr mindre än budgeterat.  

Handlingar i ärendet 
 §230 KFN AU Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober 
 Tjänsteskrivelse ekonomisk redovisning kultur- och folkhälsonämnden prognos 

oktober 
 Ärendebeskrivning prognos oktober KFN 2022 
 Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 – efter oktober månad 
 Uppföljning av statistik - oktober 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§96 

Ombudgetering kontaktpersoner  
(2022 KFN0240) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att göra en budgetjustering 
mellan kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden då omsorgsnämnden tar över 
ansvar från kultur- och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
IFO vuxen har tidigare haft ansvaret för att bevilja kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen 
och omsorgskontoret haft ansvaret för att bevilja kontaktpersoner enligt LSS.  
 
För att tydliggöra och förenkla för personer med någon form av funktionsnedsättning och för 
att minimera risken att den enskildes ärende hamnar mellan stolarna då två olika nämnder har 
ansvaret har en överenskommelse gjorts mellan kultur- och folkhälsokontoret och 
omsorgskontoret om att flytta över aktuella ärenden till omsorgskontorets regi.  
 
Överenskommelsen innefattar också att det framöver är omsorgsnämndens ansvar att bevilja 
kontaktperson enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättningar. 
 
I samband med överflyttning av pågående ärende behöver även en justering av budgeten göras 
mellan kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden. Kultur- och folkhälsonämnden 
kommer även i fortsättningen att ansvara för att bevilja kontaktpersoner enligt 
socialtjänstlagen för personer med enbart missbruksproblematik.  

Handlingar i ärendet 
 §231 KFN AU Ombudgetering kontaktpersoner 
 Tjänsteskrivelse Ombudgetering kontaktpersoner 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§97 

Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 
gymnasieskola – svar på remiss  
(2022 KFN0239) 

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

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen genom SFS 2022:1315. Förändringarna 
innebär bland annat att namnet särskola byts ut till anpassad grundskola och anpassad 
gymnasieskola. Förändringarna börjar gälla 2 juli 2023.  
  
Anna Roos (C) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti 2022, § 147, väckt 
ärendet om att Hylte kommun byter namn snarast och inte inväntar att lagstiftning ska träda 
ikraft.  
  
Kommunledningskontoret förslag är att ärendet skickas på remiss till berörda nämnder så att 
de får möjlighet att lämna synpunkter på att ett namnbyte sker snarast. Svar ska vara inlämnat 
till kommunledningskontoret senast 31 december 2022.  
  
Nya benämningar på skolformerna och borttagandet av benämningen träningsskola bedöms i 
statens offentliga utredningar ge positiva konsekvenser för eleverna. Att använda mer 
tidsenliga benämningar bedöms minska risken för stigmatisering och kränkningar. 
  
Kompetenscentrum har redan påbörjat processen med namnbyte till anpassad gymnasieskola. 
En anmälan är gjord till Skolverket om att få byta namn i förtid. Information på Hylte 
kommuns hemsida är ändrad till anpassad gymnasieskola och ett arbete med att se över alla 
styrdokument är påbörjat, men det är svårt att säga exakt när arbetet kan färdigställas. 

Handlingar i ärendet 
 §179 KSAU Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola - på remiss 
 §232 KFN AU Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och anpassad 

gymnasieskola 
 Tjänsteskrivelse Remissvar Byte av namn på särskola till anpassad grundskola och 

anpassad gymnasieskola 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§98 

Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2023 för somaliska kultur- och 
idrottsföreningen  
(2022 KFN0080) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar bevilja somaliska kultur- och idrottsföreningen att 
kostnadsfritt nyttja lokalen under 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Somaliska kultur- och idrottsföreningen är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att 
stötta och integrera barn, ungdomar och nyanlända. Föreningen bedriver läxhjälp för barn och 
ungdomar flera dagar i veckan. Föreningen har också fokus på idrott och hälsa och möjliggör 
spontanidrott för de som i dagsläget inte har någon naturlig föreningstillhörighet eller 
motionerar regelbundet.  
 
Somaliska kultur- och idrottsföreningen har efter beslut av kultur- och folkhälsonämnden 
sedan våren 2020 kostnadsfritt fått nyttja en källarlokal i Centrumhuset i Hyltebruk. 
 
Ett av villkoren för att föreningens ska få vara i lokalen kostnadsfritt är att även andra 
föreningar skall kunna ha tillträde till den. Föreningen själv sköter bokningar och 
administrerar allt kring detta. För att föreningen fortsatt ska kunna utveckla och bedriva sin 
verksamhet är ändamålsenliga lokaler ett måste. Kultur- och folkhälsokontoret har i nuläget 
ingen planerad verksamhet i lokalerna och föreslår därför att somaliska kultur- och 
idrottsföreningen, kostnadsfritt, får nyttja lokalen även under 2023.  

Handlingar i ärendet 
 §233 KFN AU Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2023 för Somaliska kultur- och 

idrottsföreningen 
 Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för hyreskostnad 2023 för somaliska kultur- och 

idrottsföreningen 
 Ansökan förlänga hyreskostnad och verksamhetsberättelse somaliska kultur och 

idrottsföreningen 
 Ansökan förlänga hyreskostnad och verksamhetsberättelse somaliska kultur och 

idrottsföreningen 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja bidrag till somaliska kultur- och 
idrottsföreningen för hyreskostnad under 2023.  
 

Yrkanden 
  

12 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Stina Isaksson (SD) yrkar om ändring av beslut "Kultur- och folkhälsonämnden 
beslutar bevilja somaliska kultur- och idrottsföreningen att kostnadsfritt nyttja lokalen under 
2023".  
  
Beslutsgång 
  
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons (SD) 
ändringsyrkande. 
  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Stina Isakssons (SD) ändringsyrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Somaliska kultur- och idrottsföreningen 
 

Paragrafen är justerad 
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§99 

Ansökan om ekonomiskt stöd från Hylte skidklubb  
(2022 KFN0145) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att inte bevilja ansökan om ekonomiskt stöd från 
Hylte skidklubb. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2021-10-21 att införa ett årligt bidrag för elkostnader 
till Hylte skidklubb, för att det ska finnas ekonomiska förutsättningar för klubben att 
producera konstsnö och därmed säkerställa att det finns möjlighet att ha skidspår i Hylte 
kommun. 
 
Hylte skidklubb har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för höga elkostnader 
under vintersäsongen 2022/2023. I ansökan skriver skidklubben att man har rörligt elavtal och 
att man utifrån rådande elpriser befarar att man inte kommer ha möjlighet att producera snö, 
om man inte får ett utökat ekonomiskt stöd.  
 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera 
årtionden och det är därför av avgörande betydelse att minska energianvändningen i 
samhället. Både statliga och kommunala myndigheter i Sverige har fattat beslut om att 
genomföra energibesparingsåtgärder och detta har också Hylte kommun gjort. För att kunna 
producera konstsnö krävs att det är kallt och torrt väder, det är också då det kommer att vara 
extra utmanande att få elen att räcka till i samhället. Med bakgrund i detta föreslår kultur- och 
folkhälsokontoret att kultur- och folkhälsonämnden inte beviljar ansökan om ekonomiskt stöd 
från Hylte skidklubb för att kunna producera konstsnö under vintersäsongen.  

Handlingar i ärendet 
 §235 KFN AU Ansökan om ekonomiskt stöd från Hylte skidklubb 
 Tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiskt stöd från Hylte skidklubb 
 Skrivelse från Skidklubben Hylte om extra elbidrag 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott beslutar att inte bevilja ansökan om ekonomiskt 
stöd från Hylte skidklubb. 
 

Yrkanden 
  
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall att Hylte skidklubb ska bli beviljade ekonomiskt stöd.  
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Beslutsgång 
  
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isaksson (SD) bifallsyrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
  
Reservation 
  
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Skidklubben Hylte 
 

Paragrafen är justerad 
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§100 

Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 
stödorganisationer 2023  
(2022 KFN0237) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att fördela bidrag till funktionshinderorganisationer 
och sociala stödorganisationer för 2023 enligt följande:  
  
Brottsofferjouren södra Halland 35 000 kr 
HRF Hylte 5 000 kr 
Kvinnojouren Viktoria 10 000 kr 
RBU Halland 10 000 kr 
Reumatikerförbundet Hylte 10 000 kr 
Riksförbundet hjärt-lung Halmstad 15 000 kr 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden 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 
 §236 KFN AU Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2023 
 Tjänsteskrivelse Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2023 
 Ansökan Brottsofferjouren 
 Ansökan HjärtLung 
 Ansökan HRF 
 Ansökan Kvinnojouren 
 Ansökan RBU 
 Ansökan Reumatikerförbundet 
 Ansökan SRF 
 Sammanställning Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 

stödorganisationer 2023 förslag 
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 Sammanställning beviljade Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 
stödorganisationer 2012-2022 

Beslutet skickas till  
Sökande organisationer 
 

Paragrafen är justerad 
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§101 

Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2023  
(2022 KFN0236) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att fördela investeringsbidraget för 2023 enligt 
följande:  
  
Hultagärdsbackens skidklubb 35 000 kr  
Hylte ryttarförening 58 000 kr  
Hylte sportskyttar 50 000 kr 
Rydö golfklubb 40 000 kr 
Torups bandyklubb 9 000 kr 
Torups tennisklubb 15 000 kr  
Unnaryds GoIF 43 000 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 250 tkr. Budgeten för investeringsbidrag till hembygdsgårdar är 100 
tkr.  
 
Bifogat i ärendet finns ansökningar till investeringsbidrag 2023 samt förslag på fördelning 
av bidrag till idrottsföreningar. Utöver detta bifogas en sammanställning av utbetalda bidrag 
år 2012– 
2022. 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. 
 
Hylte hembygdskrets, som är en sammanslutning av kommunens alla hembygdsföreningar, 
hanterar alla investeringsbehov som finns i kommunens hembygdsföreningar och är 
kommunens motpart när det gäller ansökan och återrapportering av investeringsbidraget. 

Handlingar i ärendet 
 §237 KFN AU Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2023 
 Tjänsteskrivelse Investeringsbidrag för idrottsföreningar 2023 
 Ansökan Hultagärdsbackens skidklubb 
 Ansökan Hylte Ryttarförening 
 Ansökan Hylte Sportskyttar 
 Ansökan Långaryds IF 
 Ansökan Rydö GK 

18 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 Ansökan Torups Bandyklubb 
 Ansökan Torups Tennisklubb 
 Ansökan Unnaryds GOIF 
 Förslag fördelning investeringsbidrag 2023 
 Sammanställning 2012-2022 
 Bidragsnormer Hylte kommun 

Beslutet skickas till  
Sökande föreningar 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§102 

Ungdomsledarpris 2022  
(2022 KFN0123) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att utse Jessica Sandström, Torups Rydö FF till årets 
ungdomsledare 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Årets ungdomsledare utses årligen av kultur- och folkhälsonämnden utifrån inkomna 
nomineringar. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sista möte det aktuella året.  
 
Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till följande faktorer: 
 
• Ungdomsledaren leder ungdomar i åldrarna 4-20 år. 
 
• Ungdomsledarens insatser bidrar till att alla i gruppen uppmärksammas och får deltagartid. 
 
• Ungdomsledaren ska vara ett föredöme både på och utanför arenan inom föreningens 
specialområde. Ledaren är ett föredöme i frågor som demokrati, etik, moral, människosyn, 
droger och mobbing. 
 
• Ungdomsledarens har intresse att skaffa sig ytterligare ledarkompetens genom kurser och 
utbildningar av olika slag. 

Handlingar i ärendet 
 §238 KFN AU Ungdomsledarpris 2022 
 Tjänsteskrivelse Ungdomsledarpris 2022 
 Förteckning över pristagare av ungdomsledarpris 1985-2006 
 Pristagare ungdomsledarpris 2007-2021 
 Nominering 1 ungdomsledarpris 2022 

Beslutet skickas till  
Pristagaren 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§103 

Kulturpris 2022  
(2022 KFN0122) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att utse Filip Vari till årets kulturpris 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommuns kulturstipendium delas ut som uppmuntran för förtjänstfull verksamhet 
inom litteratur, bildkonst, konsthantverk, film, fotokonst, teater, musik, koreografi, 
journalistik, folkbildning, hembygdsvård, naturvård, byggnads- och kulturminnesvård eller 
annat kulturellt eller humanitärt område. 
 
Stipendiat ska vara bosatt i Hylte kommun. Stipendiat utses av kultur- och 
folkhälsonämnden. Stipendiet utdelas vid kommunfullmäktiges sista ordinarie sammanträde 
för året. 
 
Stipendiet är ett belöningsstipendium och delas ut utan ansökan. Kultur- och 
folkhälsonämnden ska på lämpligt sätt informera allmänheten, att stipendiet finns och delas 
ut, samt se till att lämpad stipendiat kan föreslås. Stipendiet utgår med 6 000 kr per år och kan 
delas på flera personer om kultur- och folkhälsonämnden finner det befogat. 
 
Skulle beloppet något år inte förbrukas, till följd av brist på passande kandidater, återgår 
summan till kommunkassan. 

Handlingar i ärendet 
 §239 KFN AU Kulturpris 2022 
 Tjänsteskrivelse Kulturpris 2022 
 Kulturpris 1975-2009 och Reviderade regler 2009 
 Kulturprisvinnare 2010-2021 
 Förslag kulturpris nominering 1 
 Förslag kulturpris nominering 2 
 Förslag kulturpris nominering 3 

Beslutet skickas till  
Pristagaren 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§104 

Återrapportering energibesparingsåtgärder  
(2022 KFN0234) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen och skickar den vidare till 
kommunstyrelsen. 

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 till och med 31 mars 2023. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden (KFN 2022-10-27 § 89) delegerade åt arbetsutskottet att fatta 
beslut om energisparåtgärder.  
 
Beslut har fattats gällande belysningen på konstgräsplanen på Örnvallen i Hyltebruk. Från den 
16 november 2022 till den 15 januari 2023 är belysningen reducerad till en lampa per stolpe 
på konstgräsplanen. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret har genomfört följande energibesparingsåtgärder i 
personalutrymmen/kontor:  
 
- Sänkning av inomhustemperatur i kontorslokaler i kommunal regi. 
- Stänga av elektronik och belysning på kontor när man går hem för dagen. 
- Minimera användandet av belysning där man inte vistas. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret har genomfört följande energibesparingsåtgärder på 
Örnahallens hälsocenter:  
 
- Stänga av samtliga datorer och tv efter arbetsdagensslut, inte standby. 
- Säkerställa att sporthallen är släckt när personalen slutar på kvällstid. 
- Justera belysningen i simhallen efter behov 
- Justera temperaturen på kyl och frys i köket. 
- Stänga av AC i gymmet 
- Stänga av AC:n i gruppträningslokalen när det inte är pass 
- Dra ner värmen på elementen i gruppträningslokalen 
- Inte ha karuselldörren öppen 
- Sänka temperaturen i bastun 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och folkhälsonämnden kommer löpande att informeras om ytterligare åtgärder införs.  

Handlingar i ärendet 
 §234 KFN AU Energibesparingsåtgärder 
 Ordförandebeslut belysning på konstgräsplanen 
 Tjänsteskrivelse Belysning kontgräsplan 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§105 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
  
Inga övriga punkter uppkommer på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§106 

Extra ärende: Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
punkt 1 Föräldrabalken 
  
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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