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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-03-24   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-03-24 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-04-15 
Förvaringsplats för 
protokollet 

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), 

Stina Isaksson (SD), Lirim Mazreku (KV) §§18-27, Petter Eriksson (V), Daniel 
Malm Nielsen (C), Fredrik Engberg (L)  ersätter Marie-Louice Lindström (S) (1:e 
vice ordförande), Mattias Andersson (KV) §§15-17 ersätter Lirim Mazreku (KV) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Jari Brinkell (S) 

Ewa Gunnarsson (SD) 
Mattias Andersson (KV) §18 

  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Erik Wikström (sekreterare) 
Jessica Blohm (biblioteks- och kulturchef) §§15-18 
Tobias Stenekull  (rektor) 
Sofie Matovic (enhetschef IFO Barn och unga) §§15-18 
Emma Thor  (enhetschef IFO vuxen) §§15-18 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-03-24    
  
Protokollet omfattar §§15-27 
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ÄRENDELISTA 
§15 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§16 Anmälan av nya ärenden 

§17 Återrapportering anmälda ärenden 2022 

§18 Meddelande och information mars 2022 

§19 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret mars 2022 

§20 Förutsättningar för drift av elljusspår 

§21 REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2022 

§22 Jubileumsfirande Hyltebruks IF 

§23 Verksamhetschef för skolhälsovård 

§24 Kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska insatser 

§25 Delegeringsordning 2022 

§26 Avtal tennisanläggning 2022 

§27 Övrigt 
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§15 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Christer Johansson (M) att 
tillsammans med ordföranden Birgitta Årzén (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§16 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att ta emot ärende för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
- 

Handlingar i ärendet 
 Anmälan av nya ärenden 

  
Yrkanden 
Fredrik Engberg (L) anmäler ärende om hyra av Gamla Hallen. 
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsokontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§17 

Återrapportering anmälda ärenden 2022  
(2022 KFN0016) 

  
Inga ärenden återrapporteras på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§18 

Meddelande och information mars 2022  
(2022 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
Besök verksamhetschefer 
 
Verksamhetsbesök Fritidsgård (efter beslutsärenden).  
 
 
Handlingar 
§5 DN KS Internbudget Kultur 2022 - regional och statlig finansiering 
DNKS210425 protokoll, §5 Internbudget Kultur 2022 
§6 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun - Steg 2 
§22 KF Fyllnadsval - Ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 
Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2021-11-18 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information mars 2022 
 §22 KF Fyllnadsval - Ersättare i kultur- och folkhälsonämnden 
 §6 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun - Steg 2 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2021-11-18 
 §5 DN KS Internbudget Kultur 2022 - regional och statlig finansiering 
 DNKS210425 protokoll, §5 Internbudget Kultur 2022 

Paragrafen är justerad 
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§19 

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

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av delegeringsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret mars 2022 
 Anmälan delegeringsbeslut KFN AU februari 2022 
 Delegationsbeslut IFO vuxen februari 2022 
 Delegationsbeslut IFO BoU februari 2022 
 Delegationsbeslut IFO BoU december 2022 
 Redovisning anställningar KFN januari 2022 rättad 
 Redovisning anställningar KFN februari 2022 rättad 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Förutsättningar för drift av elljusspår  
(2021 KFN0185) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att Hylte kommun ansvarar för elkostnaden för 
belysning av elljusspår. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden fick i samband med REP 2021–2024 uppdrag från 
kommunfullmäktige att utreda rättvisa förutsättningar för ekonomi och drift av elljusspår.  
 
Utredningen redovisades för kultur- och folkhälsonämnden 23 september 2021. För att skapa 
mer rättvisa förutsättningar för ekonomi och drift av elljusspåren föreslogs att Hylte kommun 
skulle ersätta ansvariga föreningar för deras faktiska kostnader för elförbrukningen, vilket 
innebär att alla föreningar får samma ekonomiska förutsättningar för att sköta spåren, 10 
kronor per meter elljusspår.  
 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade att hänskjuta frågan om ansvar för elkostnaden till 
arbetet med nämndens detaljbudget för 2022.  
 
Utredningen visade att kommunens kostnad för att ersätta föreningarna för deras kostnader för 
belysning skulle innebära en årlig kostnad på ca 32 tkr med nuvarande belysning om den är 
tänd i samma omfattning som tidigare. Utifrån att elpriserna ökat och att det finns önskemål 
om utökade tider då belysningen hålls tänd på elljusspåret i Torup, föreslår kultur- och 
folkhälsokontoret att 50 tkr avsätts för elkostnader för belysning av elljusspåren. 

Handlingar i ärendet 
 §45 KFN AU Förutsättningar för drift av elljusspår 
 Tjänsteskrivelse - förutsättningar för drift av elljusspår 
 Ärendebeskrivning utredning förutsättningar för drift av elljusspår 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att Hylte kommun ansvarar 
för elkostnaden för belysning av elljusspår. 
 

  
Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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§21 

REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan 
och detaljbudget 2022  
(2021 KFN0002) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
2021-11-11 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och 
styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser 
steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebar att kommunfullmäktige beslutade om 
kompletterande budgetramar efter att Sveriges riksdag tagit beslut om förutsättningarna för 
kommunerna. Riksdagen tog beslutet 24 november. 
 
Nya budgetramar beslutades i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, 
vilket benämns steg 2 i budgetprocessen. Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och 
folkhälsonämndens nettodriftsram till 175 912 tkr för 2022.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår vissa förändringar mellan verksamheterna från 
nämndes beslut i samband med steg 1, samt att av de 900 tkr som kommunfullmäktige 
tilldelade kultur- och folkhälsonämnden i steg 2, så fördelas 800 tkr till gymnasieskolan och 
100 tkr till allmän fritidsverksamhet.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att fyra nyckeltal tas bort inför 2022:  
1. ”Andel upprättade genomförandeplaner vid alla biståndsbedömda insatser”, då detta 
bedöms passa bättre att ta upp i nämndens internkontroll.  
2. ”Andel rapporterade avvikelser avseende myndighetsövning”, då detta redovisas i separat 
ärende till nämnden.  
3. ”Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut inom en månad”, då detta både 
är svårt att mäta samt bedöms passa bättre att ta upp i nämndens internkontroll.  
4. ”Tid till träff med handläggare, försörjningsstöd inom två veckor”, då detta inte längre 
bedöms lika relevant på grund av förändrade arbetssätt och att det då räcker med nyckeltalet 
”väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle för ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd”. 

Handlingar i ärendet 
 §46 KFN AU REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och 

detaljbudget 2022 
 Tjänsteskrivelse REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och 

detaljbudget 2022 
 REP 2022-2025, verksamhetsplan och detaljbudget, KFN 
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Paragrafen är justerad 
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§22 

Jubileumsfirande Hyltebruks IF  
(2022 KFN0081) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beviljar Hyltebruks IF bidrag på 5 000 kr för evenemang i 
samband med föreningens 100-årsjubileum. 

Beskrivning av ärendet 
Hyltebruks IF har inkommit med en ansökan om att få bidrag för att fira föreningens 100-
årsjubileum. Totalt finns en budget på 30 tkr för själva jubileumsfesten.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret gör inte bedömningen att Hylte kommun kan ge ekonomiskt 
bidrag till själva festen, men att man gärna stöttar andra evenemang som sker i samband med 
firandet. Kontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beviljar Hyltebruks IF bidrag på 
5 000 kr för evenemang i samband med föreningens 100-årsjubileum.  

Handlingar i ärendet 
 §47 KFN AU Jubileumsfirande Hyltebruks IF 
 Tjänsteskrivelse jubileumsfirande Hyltebruks IF 
 Ansökan om medel till Hyltebruks IF 100 års jubileum 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beviljar Hyltebruks IF bidrag på 5 
000 kr för evenemang i samband med föreningens 100-årsjubileum. 
 

  
Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Hyltebruks IF 
 

Paragrafen är justerad 
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§23 

Verksamhetschef för skolhälsovård  
(2022 KFN0078) 

Beslut 
Kultur- och Folkhälsonämnden utser Tobias Stenekull till verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats (EMI). 
  
Kultur- och Folkhälsonämnden delegerar till verksamhetschefen att utse medicinskt 
ledningsansvarig sjuksköterska (MLA). 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 4 kap. 2§ hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och 
sjukvårdsverksamhet, finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Tidigare 
har verksamhetschef för elevhälsan på Barn- och ungdomskontoret även fungerat som 
verksamhetschef för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Barn- och ungdomskontoret har 
meddelat att man inte längre kan tillhandahålla denna tjänst. Ny verksamhetschef måste därför 
utses inom Kultur- och folkhälsonämndens verksamheter för skolhälsovård inom frivilliga 
skolformer i Hylte kommun. 
 
Verksamhetschef ska utses på personnivå och inte funktion. Om verksamhetschefen inte har 
medicinsk utbildning måste hen överlåta det medicinska ledningsansvaret till annan person. 

Handlingar i ärendet 
 §48 KFN AU Verksamhetschef för skolhälsovård 
 Verksamhetschef - elevhälsa 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att 
 
Kultur- och Folkhälsonämnden utser Tobias Stenekull till verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats (EMI). 
 
Kultur- och Folkhälsonämnden delegerar till verksamhetschefen att utse medicinskt 
ledningsansvarig sjuksköterska (MLA). 
 

  
Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och Folkhälsokontoret 
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Skolchef 
 

Paragrafen är justerad 
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§24 

Kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska insatser  
(2022 KFN0088) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förslag till kvalitetsledningssystem för 
elevhälsans medicinska insatser. 

Beskrivning av ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ställs krav på att ledningen av hälso-och sjukvård 
ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 
samt främjar kostnadseffektivitet. Detta kompletteras av ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) där det framgår att vårdgivaren ska ansvara för att det finns 
ett ledningssystem för verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
 §49 KFN AU Kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska insatser 
 Kvalitetsledningssystem för Elevhälsans medicinska insats 
 Kvalitetsledningssystem - EMI 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsokontoret 
Skolchef 
 

Paragrafen är justerad 
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§25 

Delegeringsordning 2022  
(2022 KFN0097) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att lägga till följande punkt i delegeringsordningen: 
beslut om dagersättning enligt 1 § LMA. Delegat är socialsekreterare. 

Beskrivning av ärendet 
Flyktingar i Sverige har rätt att söka asyl och därmed möjlighet att söka ekonomiskt bistånd 
enligt Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och erbjudas logi. Kostnader till 
kommuner för förskola och skola utgår enligt schablon.  
 
Ifall det kommer flyktingar från Ukraina, där Migrationsverket ännu inte beslutat om 
ersättning, behöver socialtjänsten i Hylte kommun kunna besluta om dagersättning enligt 1 § 
LMA. Dessa kostnader kan sedan återsökas från Migrationsverket, och därför behöver 
socialsekreterarna ha delegation på att fatta dessa beslut.  

Handlingar i ärendet 
 §57 KFN AU Delegeringsordning 2022 
 Tjänsteskrivelse Delegeringsordning 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att lägga till följande punkt 
i delegeringsordningen: beslut om dagersättning enligt 1 § LMA. Delegat är socialsekreterare. 
 

  
Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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§26 

Avtal tennisanläggning 2022  
(2022 KFN0103) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att hyra tennisanläggningen vid fastigheten Nittebo 
1:203 under perioden 1 april 2022 till 31 december 2022 och uppdrar åt kultur- och 
folkhälsokontoret att teckna hyresavtal med Baggelito AB och skötselavtal med Hyltebruks 
tennisklubb. 

Beskrivning av ärendet 
Hyltebruks tennisklubb har under flera år arrenderat tennisanläggningen vid fastigheten 
Nittebo 1:203. Tidigare ägaren (Stora Enso) har sålt fastigheten till ett bolag som i framtiden 
avser att använda fastigheten till ett annat ändamål. Fram till dess har den nya 
fastighetsägaren har erbjudit tennisklubben att hyra tennisanläggningen för 4 500 kr per 
månad.  
 
Tidigare arrendeavtal kostade i princip ingenting för tennisklubben och den nya uppkomma 
kostnaden blir ekonomiskt svår att hantera för föreningen.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden tillfälligt hyr 
tennisanläggningen av fastighetsägaren Baggelito AB och att kommunen sedan upplåter 
anläggningen kostnadsfritt till tennisklubben mot att de ansvarar för skötseln av anläggningen. 
Med detta upplägg säkerställer Hylte kommun att tennisklubben kan fortsätta med sin 
verksamhet och allmänheten har möjlighet att spela tennis i Hyltebruk.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse avtal tennisbanor 2022 

  
Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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§27 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
Stina Isaksson (SD) ställer frågor om träningsmöjligheter för äldre i Unnaryd.  
  
Stina Isaksson (SD) ställer frågor om säkerhetsberedskap i skolor.  
 

Paragrafen är justerad 
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