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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Beslutande ledamöter Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice 

ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), 
Lirim Mazreku (KV), Petter Eriksson (V) §§52-60, Fredrik Engberg (L)  ersätter 
Daniel Malm Nielsen (C), Ewa Gunnarsson (SD) §§61-64 ersätter Petter 
Eriksson (V) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ewa Gunnarsson (SD) §§52-53, §§56-60 
  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Erik Wikström (sekreterare) 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-08-18    
  
Protokollet omfattar §§52-64 
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ÄRENDELISTA 
§52 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§53 Anmälan av nya ärenden 

§54 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 Föräldrabalken 

§55 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 Föräldrabalken 

§56 Meddelande och information augusti 2022 

§57 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret augusti 2022 

§58 Resultat och ekonomisk plan 2022–2026 – analys av nuläge och omvärld, kultur- och 
folkhälsonämnden 

§59 Förslag på taxa för Forum konferens – REP 2023–2026 

§60 Taxa Örnahallens hälsocenter – REP 2023–2026 

§61 Svar på begäran från kommunala tillgänglighetsrådet 

§62 Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 

§63 Övrigt 

§64 Revidering av delegeringsordning 
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§52 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2022 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Christer Johansson (M) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§53 

Anmälan av nya ärenden  
(2022 KFN0008) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att ta emot ärende för beredning. 
Paragrafen är justerad 
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§54 

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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§55 

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

Paragrafen är justerad 

6 (21)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-08-18  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§56 

Meddelande och information augusti 2022  
(2022 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information 
- 
 
Meddelanden 
Protokoll skyddskommitté KFK 220617 
§49 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun 
§55 KF Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun 
§59 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
§60 KF Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
§78 RS Beslut om Regional strategi och modell Hälsa och migration i Halland 2022-2023 1 
Protokoll KTR 2022-05-30 
Begäran om bidrag till Chalanderska Museet, Jälluntofta 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information augusti 2022 
 Protokoll KTR 2022-05-30 
 §78 RS Beslut om Regional strategi och modell Hälsa och migration i Halland 2022-

2023 1 
 §60 KF Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) 
 §59 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 §55 KF Hälso- och friskvårdspolicy Hylte kommun 
 §49 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun 
 Protokoll skyddskommitté KFK 220617 
 Begäran om bidrag till Chalanderska Museet, Jälluntofta 

Paragrafen är justerad 
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§57 

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret augusti 
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 augusti 2022 
 Delegeringsbeslut IFO BoU juli 2022 
 Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd IFO Vuxen Juni 
 Delegationsbeslut IFO BoU Juni 
 Delegationsbeslut VINR och missbruk IFO Vuxen Juni 
 Delegationsbeslut IFO vux maj 2022 
 Delegationsbeslut IFO BoU maj 2022 
 Ordförandebeslut ändring av sammanträdestider 
 Redovisning anställningar KFN april 2022 
 Redovisning anställningar KFN mars 2022 
 Anmälan delegeringsbeslut KFN AU maj-juli 2022 

Paragrafen är justerad 
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§58 

Resultat och ekonomisk plan 2022–2026 – analys av nuläge och 
omvärld, kultur- och folkhälsonämnden  
(2022 KFN0002) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden överlämnar nuläges- och omvärldsanalys till 
kommunfullmäktige inför REP 2023–2026 med följande tillägg:  
 
Under rubriken utbildning, efter sista meningen, första stycket: Det är viktigt att insatser och 
metoder anpassas utifrån varje individs förutsättningar och behov.  
Under rubriken trygghet och inkludering, efter sista meningen, sista stycket: Samt 
civilsamhället. Det behövs också ytterligare en resurs som fältsekreterare. 
Införa stöd till nattvandrande föreningar. Under sista meningen, sista stycket under rubriken 
trygghet o inkludering. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov gällande investeringsmedel 
inför REP 2023–2026: 
  

 Örnvallen Hyltebruk, dränering av fotbollsplaner 
 Elljusspår vid Örnvallen, dränering och grundläggande markarbete 
 Torulund i Torup, belysning för att kunna förlänga fotbollssäsongen 
 Ridhuset i Rydöbruk, åtgärder i stallet för att uppfylla krav gällande hästhållning 
 Behov av ändamålsenlig idrottshall i Hyltebruk, renovera Gamla hallen eller bygga ny 

idrottshall vid Elias Fries 
 Höj- och sänkbar rehabbassäng, Örnahallens hälsocenter  
 Investeringar/upprustning av inventarier (möbler, hyllsystem) på biblioteket i 

Hyltebruk 
 Nya utomhusbanor för tennis i Hyltebruk 

Samt följande tillägg: Behov av ändamålsenlig idrottshall i Torup. Idag finns den en 
gymnastikhall som inte är ändamålsenlig för olika bollsporter. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att ta bort nyckeltal KF44 
eftersom kommunen har ett begränsat uppdrag under nyanländas etableringsperiod och 
kvaliteten på SFI mäts genom andra nyckeltal. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. 
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför 
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverkan nämnden för perioden. För 
att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin 
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller av 
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kommunfullmäktige beslutade nyckeltal gällande grunduppdragen för perioden 2023–2026. 
 
Inför REP-arbetet 2023–2026 kommer analys av nuläge och omvärld att utgå från åtta 
samhällsutmaningar. För att kommunen ska kunna möta dessa utmaningar behöver 
nämnderna beskriva vilka långsiktiga effekter som nämnden/kommunen står inför och hur vi 
vill och kan lösa dessa. De övergripande områdena är:  
 
- Sysselsättning/kompetensförsörjning 
- Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö 
- Utbildning 
- Livsplats för alla generationer  
- Infrastruktur  
- Ekonomisk tillväxt 
- Demokrati och mötesplatser  
- Trygghet och inkludering 

Handlingar i ärendet 
 §156 KFN AU Resultat och ekonomisk plan 2022–2026 – analys av nuläge och 

omvärld, kultur- och folkhälsonämnden 
 Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2023–2026 –analys av nuläge och 

omvärld, kultur- och folkhälsonämnden 
 Beslutsunderlag, analys av nuläge och omvärld - kultur- och folkhälsonämnden REP 

2023-2026 
 Beslutsunderlag, investeringsbehov - kultur- och folkhälsonämnden REP 2023-2026 
 Beslutsunderlag, analys av nyckeltal - kultur- och folkhälsonämnden REP 2023-2026 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden överlämnar nuläges- och 
omvärldsanalys till kommunfullmäktige inför REP 2023–2026.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov gällande investeringsmedel 
inför REP 2023–2026: 
  

 Örnvallen Hyltebruk, dränering av fotbollsplaner 
 Elljusspår vid Örnvallen, dränering och grundläggande markarbete 
 Torulund i Torup, belysning för att kunna förlänga fotbollssäsongen 
 Ridhuset i Rydöbruk, åtgärder i stallet för att uppfylla krav gällande hästhållning 
 Behov av ändamålsenlig idrottshall i Hyltebruk, renovera Gamla hallen eller bygga ny 

idrottshall vid Elias Fries 
 Höj- och sänkbar rehabbassäng, Örnahallens hälsocenter  
 Investeringar/upprustning av inventarier (möbler, hyllsystem) på biblioteket i 

Hyltebruk 
 Nya utomhusbanor för tennis i Hyltebruk 
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Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att ta bort nyckeltal KF44 
eftersom kommunen har ett begränsat uppdrag under nyanländas etableringsperiod och 
kvaliteten på SFI mäts genom andra nyckeltal.  
 

  
Yrkanden 
Birgitta Årzén (S) yrkar om tillägg "Under rubriken utbildning, efter sista meningen, första 
stycket: Det är viktigt att insatser och metoder anpassas utifrån varje individs förutsättningar 
och behov." 
Birgitta Årzén (S) yrkar om tillägg "Under rubriken trygghet och inkludering, efter sista 
meningen, sista stycket: Samt civilsamhället. Det behövs också ytterligare en resurs som 
fältsekreterare." 
Stina Isaksson (SD) yrkar om tillägg "Införa stöd till nattvandrande föreningar. Under sista 
meningen, sista stycket under rubriken trygghet o inkludering." 
Christer Johansson (M) yrkar om tillägg "Behov av ändamålsenlig idrottshall i Torup. Idag 
finns den en gymnastikhall som inte är ändamålsenlig för olika bollsporter." 
Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut gällande att ta bort 
nyckeltal KF44.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut 
gällande att överlämna nuläges- och omvärldsanalys till kommunfullmäktige och finner att 
kultur- och folkhälsonämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Birgitta Årzéns (S) yrkande gällande 
individanpassade insatser och metoder och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller 
tilläggsyrkandet. 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Birgitta Årzéns (S) yrkande gällande 
civilsamhälle och fältsekreterare och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller 
tilläggsyrkandet. 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Stina Isakssons (SD) yrkande gällande 
nattvandring och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller tilläggsyrkandet. 
  
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut 
gällande behov av investeringsmedel och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Christer Johanssons (M) yrkande och 
finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller tilläggsyrkandet.  
  
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut 
gällande nyckeltal och finner att kultur- och folkhälsonämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut.  
Votering 
Votering begärs gällande arbetsutskottets förslag till beslut om nyckeltal och genomförs med 
följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till AU:s förslag till beslut och Nej-röst för bifall till 
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Stina Isakssons (SD) yrkande om avslag på arbetsutskottets förslag till beslut gällande att ta 
bort nyckeltal KF44.  
 
Med 6 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar nämnden enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
gällande nyckeltal.  
  
Reservation 
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot nämndens beslut gällande nyckeltal till förmån för sitt 
yrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §58 
Ärende: Resultat och ekonomisk plan 2022–2026 – analys av nuläge och omvärld, kultur- och 
folkhälsonämnden,  2022 KFN0002 
 
Omröstningslista(or) 
Ja-röst för bifall till AU:s förslag till beslut och Nej-röst för bifall till Stina Isakssons (SD) 
yrkande om avslag på arbetsutskottets förslag till beslut gällande att ta bort nyckeltal KF44. 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Birgitta Årzen (S), ordförande X   
Marie-Louice Lindström (S), 1:e vice ordförande X   
Christer Johansson (M), 2:e vice ordförande X   
Stina Isaksson (SD), ledamot  X  
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Petter Eriksson (V), ledamot X   
Fredrik Engberg (L), ersättare X   
Resultat 6 1 0 
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§59 

Förslag på taxa för Forum konferens – REP 2023–2026  
(2022 KFN0175) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxa för Forum 
konferens enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har sett över taxan för Forum konferens och föreslår följande 
ändringar inför REP 2023–2026:  
 
1) lokalhyra för externa arrangemang i lokalerna ”Rubinen” och ”Opalen” ändras från kostnad 
per halvdag till kostnad per timma för lokalhyra för externa arrangemang 
 
2) lägga till konferenspaket för heldag utan lunch 
 
3) införa taxa för två nya typer av arrangemang: jukeboxbio och barnkalas. 

Handlingar i ärendet 
 §157 KFN AU Förslag på taxa för Forum konferens – REP 2023–2026 
 Tjänsteskrivelse Taxa för Forum konferens – REP 2023–2026 
 Förslag taxa Konferens Forum 
 Förslag taxa Konferens Forum - med ändringar 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§60 

Taxa Örnahallens hälsocenter – REP 2023–2026  
(2022 KFN0181) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxa för 
Örnahallens hälsocenter enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har sett över taxan för Örnahallens hälsocenter och jämfört med 
följande kringliggande kommuner: Gislaved, Laholm, Svenljunga, Tranemo och Gnosjö.  
 
Mot bakgrund av att investeringar har gjorts i nya maskiner i gymmet, samt en allmän 
prisökning, så föreslår kultur- och folkhälsokontoret att taxan höjs för all träning på gym, 
allkort (gruppträning, gym och bad), badentré för vuxna, samt simskola.  

Handlingar i ärendet 
 §158 KFN AU Taxa Örnahallens hälsocenter – REP 2023–2026 
 Tjänsteskrivelse Taxa för Örnahallens hälsocenter - REP 2023-2026 
 Taxa Örnahallens hälsocenter 
 Taxa Örnahallens hälsocenter - med ändringar 
 Jämförande taxa med kringliggande kommuner 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att 
besluta om taxa för Örnahallens hälsocenter enligt bilaga.  
 

  
Yrkande 
Fredrik Engberg (L) yrkar "Enkel entré 0-12 år. Gratis. Enkel entré 13-19 år. 30 kr" 
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kultur- och folkhälsonämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Reservation  
Fredrik Engberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  
  
  
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Paragrafen är justerad 

16 (21)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-08-18  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§61 

Svar på begäran från kommunala tillgänglighetsrådet  
(2022 KFN0130) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden överlämnar svar på begäran från kommunala 
tillgänglighetsrådet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet har begärt att de politiska nämnderna i Hylte kommun ska ta 
fram en sammanställning med de beslut som tagits den senaste mandatperioden för att 
underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i Hylte Kommun. Svar ska lämnas till 
kommunledningskontoret senast 5 september.  
 
Beslut tagna i arbets- och näringslivsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden för att 
underlätta funktionshindrades levnadsvillkor i Hylte kommun under den senaste 
mandatperioden listas nedan:  
 
Varje år fördelar nämnden föreningsbidrag till funktionshinderorganisationer och sociala 
stödorganisationer.  
 
2019 ANN0209 Beslut om att tillsammans med omsorgsnämnden inrätta tjänsten ”personligt 
ombud” riktar sig till personer 18 år eller äldre med långvarig och omfattande psykisk 
funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att kunna ta tillvara sina rättigheter i 
samhället. 
 
2020 KFN0180 Antagit riktlinjer för skolskjuts för elever som går på gymnasiesärskola.  
 
2021 KFN0090 Beslut om att inrätta program inom gymnasiesärskolan så att elever kan välja 
om de vill studera på hemmaplan.  
 
2022 KFN0002 Beslut i nämndens detaljbudget att inrätta anpassad vuxenutbildning för att 
säkerställa individers rätt till utbildning.  

Handlingar i ärendet 
 §159 KFN AU Svar på begäran från kommunala tillgänglighetsrådet 
 Tjänsteskrivelse Svar på begäran från kommunala tillgänglighetsrådet 
 Protokoll KTR 2022-03-07 
 E-post Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - sammanställning åtgärder för 

bättre tillgänglighet 
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Beslutet skickas till  
Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§62 

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun  
(2022 KFN0179) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslaget och beslutar att skicka ärendet på remiss 
till kommunens nämnder och rådgivande organ. Svar ska vara inlämnat till kultur- och 
folkhälsokontoret senast 31 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan för att stärka barns 
rättigheter i Hylte kommun. Förslaget till handlingsplan utgår från en nulägesanalys som 
gjordes under våren 2021 där samtliga kontor gjorde en genomlysning av kommunens arbete 
med barns rättigheter. Handlingsplanen bygger på de utvecklingsområden som framkommit 
av nulägesanalysen samt strategiska dokument: Agenda 2030, Vision 2040, FN:s 
barnkonvention och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 
 
Det övergripande målet för handlingsplan är att skapa en struktur som ger förutsättningar för 
att bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att 
vara delaktiga i frågor som berör dem.  
 
Handlingsplanen är uppdelad i tre delmål:  
1. Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess tillämpning  
2. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas 
3. Barn har kunskap om sina rättigheter 
 
Förslaget är att handlingsplanen ska antas av kommunfullmäktige. Innan förslaget skickas till 
kommunfullmäktige skickas ärendet på remiss till kommunens nämnder och rådgivande 
organ. Svar ska vara inlämnat till kultur- och folkhälsokontoret senast 31 oktober 2022.  

Handlingar i ärendet 
 §160 KFN AU Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Handlingsplan stärka arbetet med barns rättigheter i Hylte kommun 

Beslutet skickas till  
Kommunens nämnder och rådgivande organ 
 

Paragrafen är justerad 
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§63 

Övrigt  
(2022 KFN0006) 

  
Stina Isaksson (SD) ställer frågor om fritidsgård för unga vuxna, användning av medel 
för arbete mot våld i nära relationer, bokcirklar i terapisyfte och rymningar från 
ungdomshem.  
 

Paragrafen är justerad 
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§64 

Revidering av delegeringsordning  
(2022 KFN0097) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att lägga till följande punkt i delegeringsordningen:  
  
Beslut om provtagning inför umgänge och upphörande av vård enligt §§ 32 a och b 
socialtjänstlagen. Delegat är kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om ändringar i socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1 juli 2022. 
Ändringarna innebär bland annat att socialnämnden får möjlighet att uppmana en förälder 
eller vårdnadshavare till ett barn som vårdas enligt LVU ska lämna drogtest före umgänge och 
innan en prövning av om vård enligt LVU ska upphöra.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott får 
delegation på att besluta om provtagning inför umgänge och upphörande av vård enligt §§ 32 
a och b socialtjänstlagen.  

Handlingar i ärendet 
 §162 KFN AU Revidering av delegeringsordning 
 Tjänsteskrivelse Revidering av delegeringsordning 

Paragrafen är justerad 
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