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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 09:00-12:00 
  
Beslutande ledamöter Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice 

ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Peter Gårdestedt (bitr. distriktsidrottschef RF-SISU Halland (distansdeltagande)) 
§167 
Johannes Hjelte (fritids- och folkhälsochef (distansdeltagande)) §167 
Erik Wikström (sekreterare) 
Camilla Möllerström (1:e socialsekreterare) §163 
Linnéa Ekstrand (1:e socialsekreterare) §§164-166 
Tim Christensen (controller) §§167-179 
Mikael Winge (föreningsutvecklare (distansdeltagande)) §167 
Jessica Gunnarsson (RF-SISU (distansdeltagande)) §167 
Anders Bengtsson (RF-SISU (distansdeltagande)) §167 
Sandra Hidgård (RF-SISU (distansdeltagande)) §167 
Katharina Nilsson (RF-SISU (distansdeltagande)) §167 

  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-09-10    
  
Protokollet omfattar §§160-179 
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ÄRENDELISTA 
§160 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§161 Anmälan av nya ärenden 

§162 Införande av ”Rinkebymodellen” 

§163 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 

§164 Placering behandlingshem enligt 4 kap. 1 § SoL 

§165 Ansökan om socialt kontrakt/andrahandsboende enligt 4 kap. 1 § SoL 

§166 Fortsatt placering på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

§167 Meddelande och information september 2021 

§168 Delårsbokslut 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta månader 

§169 Uppföljning Intern kontrollplan 2021 

§170 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

§171 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL 

§172 Redovisning av avvikelser inom socialtjänsten 

§173 Riktlinjer – tilläggsbelopp – fristående gymnasieskolor 

§174 Förändrat arbetssätt föreningsbidrag 2021 på grund av covid-19 

§175 Hyresreduktion bowlinghallen 

§176 Hyresreduktion för tredje kvartalet Hylte RC 

§177 Utredning förutsättningar för drift av elljusspår 

§178 Övrigt 

§179 Extra ärende: Svar på begäran om överflytt av ärende till Hylte kommun 
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§160 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2021 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Christer 
Johansson (M) att tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet.   
Paragrafen är justerad 
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§161 

Anmälan av nya ärenden  
(2021 KFN0008) 

  
Inga nya ärenden anmäls på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§162 

Införande av ”Rinkebymodellen”  
(2021 KFN0016) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att inte införa 
”Rinkebymodellen” i socialtjänstens arbete. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) anmälde 2021-06-24 ett nytt ärende ”Rinkebymodellen” för beredning.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret har berett ärendet.  
 
”Rinkebymodellen” startade som ett samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänsten i 
Rinkeby och bygger på ett utökat barnhälsovårdsprogram med fler hembesök från både 
personal från BVC och socialtjänsten. Programmet innebär att förstagångsföräldrar får tätare 
hembesök av barnhälsovården under barnets första ett och ett halvt år. Syftet är att 
tillsammans med socialtjänsten ge extra stöd i föräldraskapet. Modellen har enligt artikel i 
Dagens Nyheter haft effekt i form av ökad vaccinationsgrad mot mässling, röda hund och 
påssjuka, och minskning av antalet tillfällen då föräldrar söker akut vård för sina barn. 
 
Socialstyrelsen fick 2019 i uppdrag från regeringen att utifrån ”Rinkebymodellen” genomföra 
en pilotverksamhet för barnhälsovård. Projektet ska stärka förutsättningarna för en god och 
jämlik hälsa bland barn, i synnerhet från socioekonomiskt utsatta områden. Pilotverksamheten 
ska: 
 
- bidra till att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn i 
socioekonomiskt utsatta områden 
- utgå från barnhälsovården och ske i samverkan med socialtjänstens förebyggande 
verksamhet, tandvården och mödrahälsovården 
- genomföras som ett utökat hembesöksprogram under barnets två första levnadsår som 
omfattar sex hembesök och två extra mottagningsbesök utöver det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet (i enlighet med Socialstyrelsens förslag, dnr S2019/00910/FS) 
- riktas till förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige. 
 
Regeringsuppdraget innebär att Socialstyrelsen ska ta fram en metod, baserad på evidens eller 
beprövad erfarenhet. Det är Socialstyrelsen som avgjort vilka regioner och kommuner som 
ska ingå i pilotverksamheten. Pilotverksamheten genomförs i fyra utsatta områden i 
kommunerna Borlänge, Eskilstuna, Linköping och Växjö. Pilotverksamheten ska pågå under 
perioden 2020–2022 och sedan utvärderas. Statsbidrag för att delta i pilotverksamheten har 
fördelats mellan de aktuella kommunerna och regionerna.  
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I Hylte kommun har IFO Barn och unga kontinuerliga samverkansmöten med BVC, minst 
fyra gånger per år eller mer om behov finns. Det är 1:e socialsekreterare Camilla Möllerström 
från socialtjänsten som deltar på dessa möten. 
 
I spädbarnsverksamheten ”Lindan” arbetar förskollärare, socialpedagog och BVC-
sjuksköterska i ett team. Lindan är på tisdagar klockan 9.30-12.30, 10 träffar eller fler vid 
behov. Syftet är att stärka föräldraskapet och hitta ett sätt att förhålla sig till sin nya 
livssituation. Man kan delta i Lindan under tiden man är gravid och till dess att barnet är ett 
år. Målgruppen är; 
 
- blivande föräldrar missbruk/beroende eller tidigare missbruk 
- unga föräldrar 
- gravida med problematisk livssituation 
- psykiatrisk diagnos som kan påverka föräldraskapet 
- ensamstående blivande mor som saknar socialt nätverk 
- blivande föräldrar med kognitiva svårigheter som kan påverka föräldraskapet 
 
Inför eventuellt deltagande i Lindan kallar ansvarig barnmorska till nätverksmöte under 
graviditetsvecka 25 om behov av extra stöd identifieras tidigt under graviditeten. 
Om behov identifieras när barnet är fött kallar ansvarig BVC-sjuksköterska till nätverksmöte. 
Följande ska ingå i familjens nätverk samt delta på mötet; 
 
- föräldrar 
- socialtjänsten (mottagningssekreterare eller socialsekreterare) 
- barnmorska 
- samordnare Lindan 
- barnets BVC-sjuksköterska 
- andra myndigheter som arbetar med familjen till exempel vuxenpsykiatrin, 
omsorgshandläggare, socialtjänsten missbruk/försörjning, föräldrar eller annan viktig 
stödperson 
 
Hylte kommun har en upparbetad samverkan mellan BVC, där ”Lindan” är en metod för tidigt 
upptäckt och förebyggande insatser och eftersom det redan pågår ett pilotprojekt på nationell 
nivå gör kultur- och folkhälsokontoret bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt att 
införa ”Rinkebymodellen” i kommunen, utan att det är bättre att invänta resultatet av 
Socialstyrelsens pilotprojekt.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Införande av "Rinkebymodellen" 

Paragrafen är justerad 

7 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-09  
  

Kultur- och folkhälsonämndens 
arbetsutskott  

  

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§163 

Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§164 

Placering behandlingshem enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§165 

Ansökan om socialt kontrakt/andrahandsboende enligt 4 kap. 1 § 
SoL 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§166 

Fortsatt placering på skyddat boende enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§167 

Meddelande och information september 2021  
(2021 KFN0004) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Information 
Inbjudningar arbetsutskott (stående punkt AU)  
Samtalsstund RF-SISU Halland  
 
 
Handlingar 
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning juni och juli 2021 

Handlingar i ärendet 
 Meddelande och information september 2021 
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2021 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning juni och juli 2021 
Paragrafen är justerad 
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§168 

Delårsbokslut 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta månader  
(2021 KFN0001) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna 
delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämndens delårsbokslut 2021 visar på en negativ avvikelse på 1 402 tkr. 
Pandemin påverkar delårsbokslutet kraftigt, dels genom minskade intäkter på Örnahallens 
hälsocenter med mera, men också genom en ökad social oro och med en större andel 
långtidsförsörjningstagare. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 3 000 tkr.  
 
Året inleddes med hög smittspridning av coronaviruset och alla verksamheter inom kultur, 
fritid och folkhälsa tvingades hålla stängt långt in på våren, för att sedan stegvis öppnas upp 
igen. Biblioteken har erbjudit förbokade tider för utlåning av böcker, vilket varit väldigt 
uppskattat. Alla har tvingats tänka nytt och möta medborgarna på andra sätt och 
Hyltebiblioteken har vunnit pris för kreativa sätt att sprida läslust till barn. Fritidsgården har 
mött ungdomarna digitalt och därmed också lyckats nå unga “hemmasittare” att närma sig 
sociala sammanhang. Under stängningen har investeringar gjorts i biosalongen på Forum.  
 
Pandemins påverkan på det sociala området märks inom flera olika områden. Det har skett en 
ökning av antalet våldsärenden inom barn och unga. I flera fall har barnen bevittnat våld men 
den ökningen märks inte genom ett ökat inflöde av våldsärenden till IFO vuxen. Samtidigt 
ökar också familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar. Verksamheten har fått riktade 
statsbidrag som gör att kostnaderna bedöms rymmas inom budget.  
 
Pandemin har också medfört att långtidsarbetslösheten har ökat. Många av dessa individer är 
tidigare flyktingar och därmed en längre väg till egen försörjningen, vilket gör att de hamnar i 
långvarigt försörjningsstöd. För att möta detta behövs både ökad sysselsättning och utökad 
vuxenutbildning, då många har en kortare utbildningsbakgrund.  
 
Kompetenscentrum har haft en majoritet av undervisningen på distans under vårterminen. För 
att stötta elever som haft svårt att klara distansstudier har verksamheten förlängt vårterminen, 
haft sommarskola hela sommaren och öppnat upp för möjlighet till kompletteringar första 
delen av höstterminen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut KFN 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta 

månader 
 Delårsbokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden 
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Paragrafen är justerad 
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§169 

Uppföljning Intern kontrollplan 2021  
(2021 KFN0003) 

Beslut 
Arbetsutskottet avvaktar beslut till nämndsammanträdet 2021-09-23. 
Paragrafen är justerad 
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§170 

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd  
(2021 KFN0172) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till revidering av 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterade 2021-07-20. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har gjort en översyn av kommunens riktlinjer gällande 
ekonomiskt bistånd och föreslår vissa uppdateringar och förtydliganden, främst gällande 
avsnitt 1.11.5 ”barn och hemmavarande skolungdomars inkomst” och avsnitt 5.39.2 
”nödvändig tandvård”.  
 
Delegat ”integrationshandläggare” föreslås tas bort då denna titel inte längre används inom 
individ- och familjeomsorgen.  
 
Kultur- och folkhälsonämnden gav 2021-02-25 kontoret i uppdrag att utreda om 
medlemsavgift 
i Hyresgästföreningen kan omfattas av försörjningsstöd. Kultur- och folkhälsokontoret 
föreslår att bistånd till avgift för medlemskap i hyresgästförening kan godtas efter individuell 
prövning, avsnitt 3.7.  
 
Kontoret föreslår också att bistånd till avgift för mobilt bankID kan godtas, avsnitt 3.8. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021-07-20 

Paragrafen är justerad 
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§171 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL  
(2021 KFN0150) 

Beslut 
Arbetsutskottet avvaktar beslut till nämndsammanträdet 2021-09-23. 
Paragrafen är justerad 
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§172 

Redovisning av avvikelser inom socialtjänsten  
(2021 KFN0151) 

Beslut 
Arbetsutskottet avvaktar beslut till nämndsammanträdet 2021-09-23. 
Paragrafen är justerad 
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§173 

Riktlinjer – tilläggsbelopp – fristående gymnasieskolor  
(2021 KFN0204) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar kontorets förslag till riktlinjer 
avseende tilläggsbelopp till fristående huvudmän. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt skollagen 16 kap 52§ ska hemkommunen lämna bidrag till fristående huvudmän för 
varje elev på nationellt program som hemkommunen erbjuder. Bidragsbeloppet består av ett 
grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Kultur- och Folkhälsonämnden beslutar om 
grundbeloppen före kalenderårets början i samband med internbudget.  
 
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska 
erbjudas modersmålsundervisning enligt 16 kap 54§ skollagen. Tilläggsbeloppet ska vara 
individuellt bestämt utifrån elevens behov. Kommunen är inte skyldig att betala 
tilläggsbelopp om det innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen. 

Handlingar i ärendet 
 Riktlinje - tilläggsbelopp 
 riktlinjer-for-tillaggsbelopp-till-fristaende-gymnasieskolor 

Paragrafen är justerad 
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§174 

Förändrat arbetssätt föreningsbidrag 2021 på grund av covid-19  
(2020 KFN0185) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att om förändringar i 
regelverket under 2021 för följande föreningsbidrag: 
 
1. Lokalt aktivitetsstöd – Schablon betalas ut som är baserad på 2019 års bidragsfördelning. 
Föreningen ansöker som vanligt. Föreningar vars ansökan överstiger föregående års 
utbetalning  
erhåller bidrag utifrån de vanliga kriterierna. 
2. Kulturbidrag för föreningar – Inställda arrangemang som föreningen erhållit bidrag för 
kommer inte att vara ett skäl för att neka föreningens ansökan för kommande år. Detta 
förutsatt att föreningen motiverat varför arrangemanget ställts in. 
3. Bidrag till funktionshinderföreningar och sociala stödorganisationer – Inställda 
arrangemang som föreningen/organisationen erhållit bidrag för kommer inte att vara ett skäl 
för att neka ansökan för kommande år. Detta förutsatt att föreningen/organisationen motiverat 
varför arrangemanget ställts in. 

Beskrivning av ärendet 
Spridningen av covid-19 har haft en betydande effekt på föreningslivet i Hylte kommun. Den 
förändrade situationen innebär bland annat inställda arrangemang och matcher, uteblivna 
sammankomster, ett mindre deltagande och framförallt en ökad oro för föreningens ekonomi 
och framtid.  
 
Av den anledningen beslutade kultur- och folkhälsonämnden om förändrat arbetssätt för 
föreningsbidrag för 2020 och kultur- och folkhälsokontoret föreslår ett förändrat regelverk 
kring hanteringen av kommunens föreningsbidrag även under 2021.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret kommer fortsatt kräva att föreningen ansöker utifrån de 
regelverk som är kopplat till respektive bidrag, det vill säga att föreningen är fortfarande 
skyldig att redovisa antalet aktiviteter, arrangemang och/eller bokningar. Det innebär att 
kontoret får en överblick kring hur pandemin har påverkar föreningslivet och även hur stort 
stödet från kommunen blir. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Förändrat arbetssätt föreningsbidrag 2021 på grund av covid-19 

Paragrafen är justerad 
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§175 

Hyresreduktion bowlinghallen  
(2021 KFN0120) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att reducera TMR bowlings 
hyreskostnad för bowlinghallen under det tredje kvartalet 2021, motsvarande 6 250 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Bolaget TMR bowling har inkommit med en ansökan om hyresreduktion för årets tredje 
kvartal.  
 
TMR bowling har sedan 2017 drivit bowlinghallen i Hylte kommun. Hallen är i vanliga fall 
välbesökt med alltifrån organiserad bowlingverksamhet till uthyrning till privatpersoner och 
företag. 
 
De senaste åren har det varit problem i anläggningen som ligger utanför bolagets påverkan 
och som drastiskt påverkat antalet bokningar och därmed möjligheten till inkomst. Först var 
det en stor vattenläcka som stängde hallen och därefter kom renoveringen av Örnahallens 
Hälsocenter. Efter renoveringen hade hallen öppet i någon månad innan coronapandemin 
kom. Under hösten 2020 lyckades man ha öppet i totalt cirka en månad, dock med halv 
beläggning på grund av nya regler kopplade till Covid-19.  
 
Under 2021 har verksamheten hittills hållits stängd och bedömningen är att det kommer 
fortsätta så fram till slutet på augusti/början på september. Bolaget beskriver det ekonomiska 
läget som akut och för att kunna driva verksamheten vidare har man bett om att få 
hyresreduktion. Bolaget betalar årligen 25 000 kronor i hyra.  
 
Bolaget är inte berättigade statligt stöd till småföretagare då bolaget inte omsätter tillräckligt 
mycket. Under 2020 beviljade kultur- och folkhälsonämnden hyresreduktion med 18 750 
kronor och hittills i år har nämnden beviljat hyresreduktion med 12 500 kronor.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att TMR bowling ska beviljas hyresreducering under 
det tredje kvartalet 2021.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse hyresreduktion tredje kvartalet Bowlinghallen 

Paragrafen är justerad 
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§176 

Hyresreduktion för tredje kvartalet Hylte RC  
(2021 KFN0121) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att reducera Hylte RC:s 
hyreskostnad i Gamla hallen under tredje kvartalet 2021, motsvarande 5 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Hylte RC har inkommit med en ansökan om hyresreduktion för årets tredje 
kvartal.  
 
Hylte RC är en förening som bedriver verksamhet inom racing med radiostyrda elektriska 
bilar. Årligen brukar föreningen anordna sammankomster och tävlingar. Dessa arrangemang 
är föreningens 
främsta inkomstkälla. Under 2020–2021 har inga arrangemang kunnat genomföras på grund 
av coronapandemin och föreningen har endast bedrivit sporadisk verksamhet i egen regi. 
 
För sin verksamhet hyr man en lokal i Gamla hallen i Hyltebruk. Årligen betalar man 20 000 
kronor i hyra för lokalen. Under 2020 beviljade kultur- och folkhälsonämnden hyresreduktion 
med 15 000 kronor och nämnden har hittills i år beviljat hyresreduktion med 10 000 kronor. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att Hylte RC ska beviljas hyresreducering under det 
tredje kvartalet 2021. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse hyresreduktion tredje kvartalet Hylte RC 

Paragrafen är justerad 
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§177 

Utredning förutsättningar för drift av elljusspår  
(2021 KFN0185) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen och 
hänskjuter frågan till beredningen av nämndens detaljbudget för 2022. 

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.  
 
Bidrag för skötsel av elljusspår, utgår under förutsättning att spåret hålls i ett vårdat skick och 
ersättning utgår för kostnader till belysning, röjning samt översyn av spår. I dagsläget betalas 
bidrag ut med 10 kr per meter elljusspår, totalt ca 122 tkr. 
 
Det finns sex elljusspår i Hylte kommun som alla sköts av olika föreningar. Utredningen visar 
att det beroende på att belysningskostnaden varierar stort, så har de olika föreningarna väldigt 
olika ekonomiska förutsättningar för att sköta spåren. Eftersom tre av sex spår inte ligger på 
kommunal mark är det svårt för kommunen att ta över driften av samtliga spår.  
 
För att det ska bli mer rättvisa förutsättningar för ekonomi och drift av elljusspår föreslår 
kultur- och folkhälsokontoret att Hylte kommun ersätter föreningarna för deras faktiska 
kostnader för elförbrukningen. Detta skulle innebära att alla föreningar får samma 
ekonomiska förutsättningar för att sköta spåren.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse utredning förutsättningar för drift av elljusspår 
 Ärendebeskrivning utredning förutsättningar för drift av elljusspår 

Paragrafen är justerad 
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§178 

Övrigt  
(2021 KFN0006) 

  
Inga nya punkter anmäls på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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§179 

Extra ärende: Svar på begäran om överflytt av ärende till Hylte 
kommun 
  
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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