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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§27 Fastställande av ärendelista och val av justerare

§28 Anmälan av nya ärenden

§29 Meddelande och information april 2020

§30 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret april 2020

§31 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

§32 Internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden 2020

§33 Svar på motion om att tillgängliggöra konsthistoria

§34 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

§35 Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden

§36 Verksamhetsinriktning för ekonomiskt bistånd

§37 Prislista Interkommunal ersättning 2020

§38 Kompensation för bad- och träningskort på Örnahallens hälsocenter

§39 Övrigt

§40 Ej ta ut avgift för idrottskolan under vårterminen 2020 med anledning av covid-19
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Fastställande av ärendelista och val av justerare 
(2020 KFN0005)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Rolf Näslund (M) att 
tillsammans med ordförande Birgitta Årzén (S) justera protokollet. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Anmälan av nya ärenden 
(2020 KFN0008)

Beslutet skickas till 
Inga nya ärenden anmäls på mötet. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Meddelande och information april 2020 
(2020 KFN0004)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information
Skrivelse om anställning
Information om distansundervisning, rektor Tobias Stenekull
Information om extra nämndsmöte 27 augusti

Handlingar
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning februari
§51 KF Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser - sammanträden på distans
Förslag till ny arbetsordning för nämnder och styrelser
§57 KSAU Motion Hylla Mästarna - på remiss
Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 
myndighetsutövning mars
Protokoll samverkan KFK 200414
Protokoll MBL
§82 KS Samråd mellan kommunstyrelsen och nämnderna

Handlingar i ärendet
 Meddelande och information april 2020
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning februari
 Protokoll samverkan KFK 200414
 Förslag till ny arbetsordning för nämnder och styrelser
 §57 KSAU Motion Hylla Mästarna - på remiss
 Uppföljning kostnader för ekonomiskt bistånd 2020 gällande tillitsbaserad 

myndighetsutövning mars
 §51 KF Ändring av arbetsordning för nämnder och styrelser - sammanträden på 

distans
 MBL 19 200416
 §82 KS Samråd mellan kommunstyrelsen och nämnderna

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret april 2020 
(2020 KFN0007)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret.

Handlingar i ärendet
 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret april 2020
 Anställningar KFN mars 2020
 Delegeringsbeslut IFO barn och unga mars
 Ordförandebeslut att inte räkna med habliliteringsersättning som inkomst vid ansökan 

om ekonomiskt bistånd
 Delegeringsbeslut Handkassekort IFO Barn och unga
 Klientstatistik IFO vuxen februari 2020
 Ordförandebeslut - förskottsutbetalning av stöd till Brännö Folkets hus- och 

parkförening

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 
(2020 KFN0001)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av muntlig information. 

Handlingar i ärendet
 §83 KFN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden 2020 
(2020 KFN0003)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och antar förslag 
till internkontrollplan för 2020.

Beskrivning av ärendet
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att 
förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt 
utveckla
verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.

Kultur- och folkhälsonämnden fick på sammanträdet 2020-03-26 information om den risk- 
och väsentlighetsanalys som kontoret gjort i inför arbetet med att ta fram förslag till 
internkontrollplan för 2020. De risker som nämnden pekade på har tagits med i risk- och 
väsentlighetsanalysen.

I samband med uppföljning av internkontroll 2019 visade kontrollen på vissa mindre 
avvikelser och kontoret har därför tagit med dessa kontrollpunkter i förslaget till 
internkontrollplan för 2020. För dessa punkter har ingen ny riskanalys gjorts.

Införandet av dataskyddsförordningen ställer höga krav på kommunens verksamheter när det 
gäller behandling av personuppgifter. Kommunens dataskyddsombud har under 2019 gjort en 
granskning av kommunens förutsättningar att arbeta systematiskt inom området 
personuppgiftsbehandling. Granskningen har presenterats under våren 2020 och kultur- och 
folkhälsokontoret har valt att invänta att kommunövergripande åtgärder görs inom området.

Handlingar i ärendet
 §84 KFN AU Internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden 2020
 Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2020
 Internkontrollplan kultur- och folkhälsonämnden 2020
 Risk- och väsentlighetsanalys 2020

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Svar på motion om att tillgängliggöra konsthistoria 
(2019 ANN0233)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att tillgängliggöra konsthistoria. I motionen 
föreslås att offentliga konstverk i våra samhällen kartläggs om vilken information som finns 
på plats om konstverket, samt att det tas fram skyltar till de platser det är lämpligt och där det 
saknas information om konstverket.

Kultur- och folkhälsokontoret ställer sig positiv till förslagen i motionen och kan kartlägga 
vilken information som finns på våra offentliga konstverk. Däremot finns det inte utrymme i 
befintlig budget till skyltning. Kultur- och folkhälsokontoret anser att det behöver tillföras 
medel om kommunfullmäktige bifaller motionen.

Handlingar i ärendet
 §85 KFN AU Svar på motion om att tillgängliggöra konsthistoria
 Tjänsteskrivelse svar på motion om att tillgängliggöra konsthistoria
 §316 KSAU Motion angående att tillgängliggöra konsthistoria - på remiss
 Motion till kommunfullmäktige i Hylte kommun angående att tillgängliggöra 

konsthistoria

Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och folkhälsonämnden
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

 
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) och Rolf Näslund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden
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§34

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
(2020 KFN0078)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 
Med tillägget "När det gäller medel till telefon beviljas medel till den billigaste varianten av 
smartphone" under punkt 5.10.

Beskrivning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9 ), anges att kommunens ledningssystem ska identifiera, 
beskriva och fastställa de processer och rutiner i verksamheten som behövs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Om kommunerna väljer att utarbeta riktlinjer måste de utformas så att 
de är förenliga med lag, förarbeten och rättspraxis. För att säkerställa en rättssäker 
handläggning har riktlinjerna uppdaterats utifrån senaste lagändringar och föreskrifter.

Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd utgör ett led i Hylte kommuns kvalitetsarbete för att 
säkerställa att handläggning av ärenden sker på ett likartat och rättssäkert sätt. Beslut om 
insatser ska grundas på en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning.

Nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd antogs under 2017. Riktlinjerna har setts över och 
uppdaterats utifrån senaste lagändringar, föreskrifter och vägledningar. Ändringar har gjorts 
utifrån att barnkonventionen blivit lag, införandet av det nya arbetssättet tillitsbaserad 
myndighetsutövning och att habiliteringsersättning inte ska räknas som inkomst vid ansökan 
om ekonomiskt bistånd.

Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. I socialtjänstens uppdrag ingår att 
synliggöra och ta hänsyn till barns situation med särskilt fokus på familjer med långvarigt 
biståndsbehov. Barnperspektivet betyder två saker. Att se något ur barnets synvinkel med 
barnets ögon, eller att de vuxna har barnet i sin synvinkel och dess behov i fokus. Två av 
barnkonventions huvudprinciper finns införda i socialtjänstlagen i följande paragrafer:

När åtgärder rör barn, skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år (1 kap 2 § SoL).

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt som det är möjligt klarläggas. 
Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (3 kap 5 § SoL).

Från och med februari 2020 arbetar individ- och familjeomsorgen för vuxna utifrån 
tillitsbaserad myndighetsutövning. Detta innebär att underlag för behovsprövning endast 
lämnas i samband med nybesök samt ansökningar utöver riksnorm. Därutöver begärs 
underlag endast in vid stickprovskontroller.
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Habiliteringsersättning ska inte medräknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd.
Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas med stöd av 9 § p. 
10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, enligt vilken 
särskilt stöd och service ska tillhandahållas genom ”daglig verksamhet” för personer med 
funktionshinder i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Handlingar i ärendet
 §88 KFN AU Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 Förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterad 191227

Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och folkhälsonämnden
beslutar om revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

 
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar om tillägg under punkten 5.10 "När det gäller medel till telefon 
beviljas medel till den billigaste varianten av smartphone".
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att kultur- och 
folkhälsonämnden bifaller Stina Isakssons (SD) tilläggsyrkande. 

Paragrafen är justerad
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Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden 
(2020 KFN0134)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till delegeringsordning för kultur- och 
folkhälsonämnden daterad 2020-03-24.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsokontoret har sett över delegeringsordningen så att den harmoniserar 
gällande de två enheterna inom individ- och familjeomsorg.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår följande ändringar gällande delegat:

Punkt 8.1.1 socialsekreterare, istället för enhetschef, får delegation för ansökan om god man 
för ensamkommande flyktingbarn.

Punkt 8.2.2 förste socialsekreterare, istället för enhetschef, får delegation på att besluta om att 
utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska läggas ner.

Punkt 8.5.6 och 8.5.15 arbetsutskottet, istället för förste socialsekreterare, får delegation på att 
besluta om arvode och omkostnadsersättning för kontaktfamilj/kontaktperson och familjehem 
vid frångående av SKR:s riktlinjer.

Punkterna 9.4.2, 9.4.6, 9.8.2. 9.8.3, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.7, 9.11.1, 9.11.2 samt 9.11.5 ändras 
delegat till enhetschef eftersom rollen som förste socialsekreterare inom missbruk och våld i 
nära relationer inte finns kvar på enheten.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår följande nya punkter:

Punkt 8.4.4 och 9.14.7 arbetsutskottet får delegation på att överklaga andra myndigheters 
beslut.

Kultur- och folkhälsokontoret har också uppmärksammat en del felaktigheter som blev i 
samband med att revidering av delegeringsordningen gjordes av arbets- och 
näringslivsnämnden i december 2019:
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Punkt 8.6.13 arbetsutskottet, och inte ordförande, får delegation på att överväga om beslut 
rörande rätt till umgänge eller hemlighållande av vistelseort ska kvarstå.

Punkt 8.8.4 arbetsutskottet får delegation på att besluta om att fortsätta utredning eller 
överlämna till domstol för rättslig prövning då utredningen pågått i längre tid än ett år. Denna 
punkt missades att tas med.

I övrigt har punkterna rörande 9.6 beslut om återkrav reviderats så att de stämmer överens 
med aktuella lagrum.

Handlingar i ärendet
 §89 KFN AU Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden
 Tjänsteskrivelse delegeringsordning 2020
 Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden 200324

Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar 
förslag till delegeringsordning för kultur- och folkhälsonämnden daterad 2020-03-24.

 
Yrkanden
Stina Isaksson (SD) yrkar att delegationen ändras på flera punkter gällande omhändertagande 
enligt LVU. 
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stina Isakssons (SD) 
ändringsyrkanden och finner att kultur- och folkhälsonämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
 
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

Paragrafen är justerad
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§36

Verksamhetsinriktning för ekonomiskt bistånd 
(2020 KFN0157)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att ta fram en 
modell för Hylte kommun och en tidsplan för implementering av ny verksamhetsinriktning 
för ekonomiskt bistånd.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) anmälde på kultur- och folkhälsonämndens sammanträde 2020-03-26 ett 
ärende om ekonomiskt bistånd enligt samma modell som man har i Laholms kommun. Enligt 
uppgift har man relativt nyligen i Laholm infört att personer som ansöker om ekonomiskt 
bistånd, inom 48 timmar ska befinna sig inom någon typ av sysselsättning, där man får läsa 
sig sök jobb, arbetsträna och göra enklare arbeten. Gör man inte detta så får man inget bidrag. 
Detta innebär att individen direkt kommer ut i ett socialt nätverk och inte riskerar att bli 
hemmasittande. Detta kan ju givetvis inte gälla sjuka och skadade. På så vis har Laholm 
kommun redan haft flera som tackat nej till bidrag. Man kommer exempelvis åt dem som 
jobbar svart.

Under hösten 2019 påbörjades ett utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd och första 
steget var att börja arbeta enligt ett nytt sätt med ”tillitsbaserad myndighetsutövning”. Steg två 
är att införa en digital ansökningsprocess. En förutsättning för detta är att det nya 
verksamhetssystemet. Steg tre är att använda de effektiviseringsvinster som det digitaliserade 
arbetet ger för att använda mot att arbeta mer klientfokuserat och coachande.

Kultur- och folkhälsokontoret anser att det förslag som väcktes på nämnden ligger väl i linje 
med det arbete som redan påbörjats på enheten IFO vuxen. Kontorets förslag är att kultur- och 
folkhälsonämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram en modell för Hylte kommun och en 
tidsplan för implementering av den nya verksamhetsinriktningen för ekonomiskt bistånd.

Handlingar i ärendet
 §90 KFN AU Verksamhetsinriktning för ekonomiskt bistånd
 Tjänsteskrivelse verksamhetsinriktning för ekonomiskt bistånd

Paragrafen är justerad
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§37

Prislista Interkommunal ersättning 2020 
(2020 KFN0161)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar pris för interkommunal ersättning för Gymnasieskolan 
och Kommunal vuxenutbildning 2020 enligt bifogat underlag.

Beskrivning av ärendet
Interkommunal ersättning för Gymnasieskolan och Kommunal vuxenutbildning är framräknat 
enligt bifogat underlag. Beräkningen har utgått från befintliga samverkansavtal i regionen. 
Förändringen jämfört med 2019 förklaras av att beloppet räknats upp 2,2%

Interkommunala priser används främst av andra kommuner för fakturering till Hylte kommun 
av de elever som är folkbokförda i Hylte kommun, men har sin skolgång i annan kommun

Handlingar i ärendet
 §91 KFN AU Prislista Interkommunal ersättning 2020
 Tjänsteskrivelse - interkommunal ersättning 2020
 IKE Prislista 2020

Beslutet skickas till 
Kultur- och Folkhälsokontoret

Gymnasiechef

Paragrafen är justerad
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§38

Kompensation för bad- och träningskort på Örnahallens 
hälsocenter 
(2020 KFN0175)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om följande kompensation för bad- och träningskort 
på Örnahallens hälsocenter:

Badkort förlängs med motsvarande period som simhallen varit stängd.

Allkort (bad, gruppträning och gym) förlängs med halva den tid som simhallen varit stängd.

Gruppträning (bad och gruppträning) förlängs med motsvarande period som simhallen varit 
stängd.

Gymkort (gym och bad) förlängs med halva den tid som simhallen varit stängd.

Beskrivning av ärendet
Spridningen av covid-19 påverkar samhället på många olika sätt och kontor- och 
folkhälsokontoret har haft utgångspunkten att försöka ha igång verksamhet i den utsträckning 
som det går. I samband med att Folkhälsomyndigheten gav ut nya direktiv och allmänna råd 
den 1 april, beslutades att stänga Örnahallens simhall och omklädningsrum för allmänheten 
från 2 april och tillsvidare. Gruppträningen har fått ställas in flertalet gånger på grund av för 
få anmälningar till passen. Från 13 april har det gjorts ett uppehåll av all gruppträning. Det har 
inte gjorts några förändringar gällande gymmet.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att kunder som köpt olika former av bad- och 
träningskort och som under rådande omständigheter inte kan användas i den utsträckning det 
var tänkt ska kompenseras för detta genom att slutdatum för korten förlängs.

Örnahallens hälsocenter erbjuder följande kategorier av bad- och träningskort:
- badkort
- allkort (bad, gruppträning och gym)
- gymkort (bad och gym)
- gruppträning (gruppträning och bad)
- 11 kort (klippkort)

Kultur- och folkhälsokontoret gör bedömningen att alla kort utom klippkortet behöver 
kompenseras då de är periodkort. Korten förlängs med olika tider, beroende på tillgång till 
något eller majoriteten av utbudet på korten.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse förlängning av träningskort på Örnahallens hälsocenter

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Övrigt 
(2020 KFN0006)

Inga nya punkter anmäls på mötet. 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-04-23

Kultur- och folkhälsonämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Ej ta ut avgift för idrottskolan under vårterminen 2020 med 
anledning av covid-19 
(2020 KFN0178)

Beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att inte ta ut avgift för idrottsskolan under vårterminen 
2020.

Beskrivning av ärendet
Idrottsskolan är ett samarbete mellan olika idrottsföreningar och Hylte kommun i syfte att 
uppmuntra till rörelseglädje. Idrottsskolan riktar sig till alla barn som börjar i årskurs 2 till 
hösten och som bor i kommunen. Barnen får bland annat prova på idrotter som olika 
föreningar bedriver.

På grund av renoveringen av Örnahallens lokaler har idrottsskolan under läsåret 19/20 haft ett 
annorlunda upplägg och bara haft aktiviteter på vårterminen. Anledningen till detta var att inte 
ytterligare försvåra situationen för föreningar, eftersom renoveringen medförde ett extra tryck 
på övriga inomhusanläggningar i kommunen.

Situationen med covid-19 medfört ytterligare svårigheter att genomföra idrottsskolan och 
flertalet aktiviteter har ställts in. Kultur- och folkhälsokontoret gör därför bedömningen att 
ingen avgift ska tas ut för idrottsskolan under vårterminen 2020. Avgift för idrottsskolan är 
150 kronor per barn och läsår.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse avgift idrottsskola covid-19

Paragrafen är justerad
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