
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-12    

Kultur- och folkhälsonämnden
  

  

 

 

Sekreterare .................................................  
 Rebecca Lorentzon  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Hanna Kjellin  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Maj Brodin  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och folkhälsonämnden 
Sammanträdesdatum 2023-01-12   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, kommunhuset kl. 09:00-10:15 
  
Beslutande ledamöter Hanna Kjellin (S) (ordförande), Per Henriksson (C) (2:e vice ordförande), Maj 

Brodin (SD), Ingemar Lund (S), Maria Mattsson Linde (L)  ersätter Marie-Louice 
Lindström (S) (1:e vice ordförande) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Lena Hagman-Bogren (SD) 
  
Övriga närvarande Christer Grähs (förvaltningschef) 

Jenny Johansson (utvecklingsledare) 
Rebecca Lorentzon (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Maj Brodin 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§1-16 
 
 

1 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-12  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§1 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§2 Anmälan av nya ärenden 

§3 Meddelande och information januari 2023 

§4 Val av kultur- och folkhälsonämndens individutskott 

§5 Förordnande av rätten att fatta beslut enligt LVM 

§6 Förordnande av rätten att fatta beslut enligt LVU 

§7 Val av representanter till folkhälso- och trygghetsrådet 

§8 Val av representanter till pensionärsrådet 

§9 Val av representanter till tillgänglighetsrådet 

§10 Närvarorätt nämndens sammanträden 

§11 Anmälan delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret januari 2023 

§12 Delegeringsordning 2023 

§13 Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 

§14 Energibesparingsåtgärder 

§15 Datum för sammanträden 2023 - Kultur- och folkhälsonämnden 

§16 Övrigt 

 

2 (25)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-12  
  

Kultur- och folkhälsonämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§1 

Fastställande av ärendelista och val av justerare  
(2023 KFN0005) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden fastställer ärendelistan och utser Maj Brodin (SD) att 
tillsammans med ordförande Hanna Kjellin (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§2 

Anmälan av nya ärenden  
(2023 KFN0006) 

  
  
Inga nya ärenden anmäls på sammanträdet. 
 

Paragrafen är justerad 
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§3 

Meddelande och information januari 2023  
(2023 KFN0007) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Meddelande 
 
Protokollsutdrag KF § 151 Inkallelseordning 2023-2026 
Protokollsutdrag KF § 138 – Rådens arbetsformer (inkl. arbetsformerna) 
Protokollsutdrag KF § 137 Revidering av arbetsordning för fullmäktige samt arbetsordning 
för nämnder och styrelser – Digital signering 
Protokollsutdrag KF § 135 Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - 
nämnderna 
Protokollsutdrag KF § 134 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2025 Hylte kommun 
(inkl. bilagor) 
Protokollsutdrag KF § 154 Val till kultur- och folkhälsonämnden samt val av ordförande 
Protokollsutdrag KF § 168 Val av revisorer i donationsfonder 
 
Information 
Kort praktisk information vid första nämnden 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse meddelande och information januari 2023 
 Protokollsutdrag KF § 151 Inkallelseordning 2023-2026 
 Protokollsutdrag KF § 138 - Rådens arbetsformer (inkl arbetsformerna). 
 Protokollsutdrag KF § 137 Revidering av arbetsordning för fullmäktige samt 

arbetsordning för nämnder och styrelser - Digital signering 
 Protokollsutdrag KF § 135 Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser – 

nämnderna 
 Protokollsutdrag KF § 134 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026 Hylte 

kommun (inkl. bilagor) 
 §154 KF Val till kultur- och folkhälsonämnden samt val av ordföranden 
 §168 KF Val av revisorer i donationsfonder 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen. 
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Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§4 

Val av kultur- och folkhälsonämndens individutskott  
(2022 KFN0260) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att kalla utskottet för att hantera myndighetsärenden 
inom socialtjänsten för individutskott (IU). 
  
Kultur- och folkhälsonämnden väljer följande ledamöter och ersättare till kultur- och 
folkhälsonämndens individutskott för mandatperioden 2023-2026:  
  
Ledamot   
1. Hanna Kjellin (S)  
2. Marie-Louice Lindström (S)   
3. Per Henriksson (C)   
  
Ersättare 
 1. Fredrik Arturson (S) 
2. Ingemar Lund (S) 
3. John Åsberg-Davidsson (C) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-07 att minska antalet ledamöter i vissa av 
kommunens nämnder, vilket inkluderar kultur- och folkhälsonämnden. I revideringen av 
arbetsordningen för utskott beslutade kommunfullmäktige följande:  
 
”Inom kultur- och folkhälsonämnden ska finnas ett utskott som hanterar myndighetsärenden 
inom socialtjänst. Utskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.” 
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att kalla 
utskottet för att hantera myndighetsärenden inom socialtjänsten för individutskott (IU).  

Handlingar i ärendet 
 §136 KF Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - Arbetsutskott 
 Tjänsteskrivelse Val av kultur- och folkhälsonämndens individutskott 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att kalla utskottet för att hantera myndighetsärenden 
inom socialtjänsten för individutskott (IU). 
  
Kultur- och folkhälsonämnden väljer följande ledamöter och ersättare till kultur- och 
folkhälsonämndens individutskott för mandatperioden 2023-2026:  
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Ledamot   
1. NN  
2. NN 
3. NN  
  
Ersättare 
1. NN 
2. NN 
3. NN 
 

Paragrafen är justerad 
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§5 

Förordnande av rätten att fatta beslut enligt LVM  
(2022 KFN0257) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden förordnar andre vice ordförande Per Henriksson (C) rätt att 
fatta beslut enligt 13 § 2 andra stycket LVM om omedelbart omhändertagande. 

Beskrivning av ärendet 
Av 10 kap. 4 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden kan delegera bland anat rätten att 
fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM endast till en särskild 
avdelning 
som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Om socialnämndens beslut 
om omhändertagande inte kan avvaktas, får beslut om omhändertagande fattas av 
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Det framgår av 
13 § 2 st LVM.  
 
Ett förordnande för en ledamot eller tjänsteman med stöd av bestämmelserna i LVM skiljer 
sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det krävs att 
ledamoten namnges och det är inte möjligt, som är fallet när det gäller delegation, att endast 
ange att den som innehar en viss befattning är behörig att fatta ett beslut i saken. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden behöver fatta beslut om förordnande att fatta brådskande beslut 
på nämndens vägnar. Kultur- och folkhälsonämnden har tidigare förordnat rätten att fatta 
beslut enligt 13 § LVM till ordförande Hanna Kjellin (S).  
 
Beslut som fattas genom förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Förordnade av rätten att fatta beslut enligt 13 § LVM 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden förordnar andre vice ordförande Per Henriksson (C) rätt att 
fatta beslut enligt 13 § 2 andra stycket LVM om omedelbart omhändertagande.  
 

Beslutet skickas till  
Per Henriksson 
 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Förordnande av rätten att fatta beslut enligt LVU  
(2022 KFN0258) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden förordnar andre vice ordförande Per Henriksson (C) rätt att 
fatta beslut 

 enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande 
 enligt 11 § 3 st LVU om hur och var vården ska ordnas 
 enligt 27 § 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud och 
 enligt 43 § 1st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i 

särskilda fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande. 

Beskrivning av ärendet 
Det ligger i sakens natur att vissa beslut enligt LVU måste kunna fattas med kort varsel. För 
de fall nämndens beslut inte kan avvaktas har nämndens ordförande eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat rätt att fatta brådskande beslut på nämndens vägnar.  
 
Nämnden kan förordna nämndens ordförande eller någon annan ledamot att fatta brådskande 
beslut på nämndens vägnar vad avser beslut om omhändertagande (6 § 2 st LVU), beslut om 
hur och var vården ska ordnas (11 § 3 st LVU) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 
2 st LVU). 
 
Nämnden kan även förordna en ledamot eller tjänsteman rätt att begära handräckning av 
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande (43 § 1 st 2 p LVU). 
 
Ett förordnande för en ledamot eller tjänsteman med stöd av bestämmelserna i LVU skiljer sig 
från delegation på så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det krävs att 
ledamoten namnges och det är inte möjligt, som är fallet när det gäller delegation, att endast 
ange att den som innehar en viss befattning är behörig att fatta ett beslut i saken.  
 
Kultur- och folkhälsonämnden behöver fatta beslut om förordnande att fatta brådskande beslut 
på nämndens vägnar. Kultur- och folkhälsonämnden har tidigare förordnat rätten att fatta 
beslut enligt LVU till ordförande Hanna Kjellin (S).  
 
Beslut som fattas genom förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Förordnande av rätten att fatta beslut enligt LVU 
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Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden förordnar andre vice ordförande Per Henriksson (C) rätt att 
fatta beslut 

 enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande 
 enligt 11 § 3 st LVU om hur och var vården ska ordnas 
 enligt 27 § 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud och 
 enligt 43 § 1st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i 

särskilda fall, Kriminalvården, för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande.  

 

Beslutet skickas till  
Per Henriksson 
 

Paragrafen är justerad 
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§7 

Val av representanter till folkhälso- och trygghetsrådet  
(2022 KFN0261) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden utser följande ledamot och ersättare i folkhälso- och 
trygghetsrådet för mandatperioden 2023–2026: 
  
Ledamot:                             
Hanna Kjellin (S) 
  
Ersättare:  
Lena Hagman-Bogren (SD) 
  
  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden behöver välja en ledamot och ersättare till folkhälso- och 
trygghetsrådet för mandatperioden 2023–2026. 
 
Kommunala folkhälso- och trygghetsrådet är ett referensorgan till samhällsbyggnadsnämnden, 
kultur- och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och övriga kommunala organ i frågor av 
allmän betydelse och övergripande karaktär avseende folkhälsa samt trygghetsskapande och 
brottsförebyggande åtgärder. Rådet utgör vidare ett forum för samråd mellan representerade 
organ. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Val av representanter till folkhälso- och tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden utser följande ledamot och ersättare i folkhälso- och 
trygghetsrådet för mandatperioden 2023–2026: 
  
Ledamot:    
NN 
  
Ersättare: 
NN 
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Val av representanter till pensionärsrådet  
(2022 KFN0262) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden utser följande ledamot och ersättare i pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023–2026:  
  
Ledamot:  
Ingemar Lund (S) 
  
Ersättare:  
Per Henriksson (C) 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden behöver välja en ledamot och ersättare till pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023–2026. 
 
Kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan till kultur- och folkhälsonämnden, barn- 
och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, 
övriga 
kommunala organ och pensionärsorganisationerna i frågor av allmän betydelse och 
av övergripande karaktär för pensionärer. Rådet utgör vidare ett forum för samråd 
mellan representerade organ. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Val till representanter till pensionärsrådet 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden utser följande ledamot och ersättare i pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023–2026:  
  
Ledamot:  
NN 
  
Ersättare:  
NN  
 

Beslutet skickas till  
Pensionärsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Val av representanter till tillgänglighetsrådet  
(2022 KFN0263) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden utser följande ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet för 
mandatperioden 2023–2026: 
  
Ledamot:                      
Fredrik Arturson (S)        
  
Ersättare:  
John Åsberg-Davidsson (C) 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsonämnden behöver välja en ledamot och ersättare till tillgänglighetsrådet 
för mandatperioden 2023–2026. 
 
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till kultur- och folkhälsonämnden, 
barnoch ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, övriga 
kommunala 
organ och funktionshinderorganisationerna i frågor av allmän betydelse och av övergripande 
karaktär för personer med funktionsnedsättning. Rådet utgör vidare ett forum för samråd 
mellan representerade organ. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Val av representanter till tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden utser följande ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet för 
mandatperioden 2023–2026: 
  
Ledamot:                             
NN 
  
Ersättare:  
NN    
 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Närvarorätt nämndens sammanträden  
(2022 KFN0273) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att följande personer har rätt att närvara på nämndens 
sammanträden under mandatperioden 2023–2026: 
  
·         Kultur- och folkhälsochef 
·         Utvecklingsledare 
·         Controller för kultur- och folkhälsokontoret 
·         Nämndsekreterare 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 kap 25 § kommunallagen är nämndens sammanträden slutna och enligt 6 kap 26 § 
kommunallagen kan andra än förtroendevalda i nämnden beviljas närvarorätt. Det är upp till 
nämnden att besluta vilka som ska ha en permanent närvarorätt. En permanent närvarorätt är 
praktiskt för de som regelbundet är med på hela eller större delar av nämndens sammanträden. 
  
Kultur- och folkhälsonämnden behöver därför besluta vilka personer som utöver 
förtroendevalda som har permanent rätt att närvara på nämndens sammanträden. 
  
Personer som är inbjudna att föredra ett ärende är undantagna från bestämmelserna om att 
nämnden ska besluta om personers närvarorätt. När det gäller personalföreträdare finns det 
särskilda regler i kommunallagen kring deras närvarorätt. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Närvarorätt på nämndens sammanträden 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att följande personer har rätt att närvara på nämndens 
sammanträden under mandatperioden 2023–2026: 
  
·         Kultur- och folkhälsochef 
·         Utvecklingsledare 
·         Controller för kultur- och folkhälsokontoret 
·         Nämndsekreterare 
 

Paragrafen är justerad 
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§11 

Anmälan delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret januari 
2023  
(2023 KFN0008) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av delegeringsbeslut. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut kultur- och folkhälsokontoret december 

2022 
 Delegationsbeslut December 2022  IFO Vuxenenheten 
 Delegationsbeslut December 2022 IFO Ek.Bistånd 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§12 

Delegeringsordning 2023  
(2022 KFN0255) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till revidering av delegeringsordning, 
daterad 2022-12-22. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-07 att minska antalet ledamöter i vissa av 
kommunens nämnder, samt att avskaffa dessa nämnders arbetsutskott. Som en följd av detta 
behöver kultur- och hälsonämnden revidera delegeringsordningen.  
 
Till följd av att arbetsutskottet avskaffas föreslås följande punkter tas bort från 
delegeringsordningen:  
 
Allmänt 
1.6 Yttranden enligt plan- och bygglagen, bortsett från Hylte kommuns översiktsplan inkl. 
tillhörande tillägg.  
1.15 Yttrande över Hallandstrafikens planering 
1.16 Yttrande till KS och Skolverket över ansökningar om friskola i annan kommun  
1.18 Överenskommelser med kostorganisationen 
 
Ekonomi 
2.2 Omdisponering mellan verksamheter i detaljbudgeten 
 
Kultur och bibliotek 
7.1 Fördelning av kulturbidrag  
 
Gymnasieskola, vuxenutbildning, samt särskild utbildning för vuxna  
8.6.3 Beslut om avstängning, helt eller delvis (om längre än två veckor)  
 
Fortsatt kommer kultur- och folkhälsonämnden ha ett utskott för att behandla ärenden som rör 
myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen. Utskottet byter namn från 
arbetsutskott till individutskott och därav ändras detta på flera punkter i delegeringsordningen.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår också följande ändringar när det gäller den 
övergripande ekonomidelen: 
 
2.6 Hyresavtal under 100 tkr per halvår tas av kontorschef.  
2.7 Summor under 100 tkr tas av kontorschef.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår följande ändringar gällande gymnasie- och 
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vuxenutbildning:  
 
Ny tjänst som kvalitetsutvecklare inom gymnasie- och vuxenutbildning kommer att ta över 
vissa arbetsuppgifter som tidigare legat på biträdande rektor och därför ändras delegat på 
punkterna 8.2.5, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.8, 8.4.2, 8.4.3 och 8.5.1.  
 
Punkterna 8.1.16 och 8.5.2 bedöms vara verkställighet och föreslås därför tas bort från 
delegeringsordningen. 
 
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår följande ändringar gällande individ- och 
familjeomsorg:  
 
Punkt 9.15.2 och 10.16.2 ändras delegat från kvalitetsutvecklare IFO till kontorschef när det 
gäller att beslut om anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg.  
 
Ny punkt 10.10.6 införs om att enhetschef kan fatta beslut om upphävande av omedelbart 
omhändertagande enligt LVM.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering av delegeringsordning 
 Delegeringsordning kultur- och folkhälsonämnden 2022-12-22 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden godkänner förslag till revidering av delegeringsordning, 
daterad 2022-12-22. 
 

Paragrafen är justerad 
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§13 

Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden  
(2022 KFN0266) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har gjort en översyn av kultur- och folkhälsonämndens 
reglemente och föreslår, följande ändringar:  
  

 Lägga till målgruppen våldsutövare, då det finns ett uppdrag att hjälpa med preventiva 
insatser för att minska våld i samhället.  

 Ta bort punkterna om kontaktperson och kontaktfamilj då detta ingår i punkterna om 
stöd och insatser enligt Socialtjänstlagen.  

 Ta bort laghänvisning om Skuldsaneringslagen, då kommunens ansvar finns i 
Socialtjänstlagen.  

 Ta bort HVB, då boendet endast är ett stödboende.  
 Förtydliga kring utbildning och använda ord som håller över tid, till exempel är 

svenska för invandrare en del av vuxenutbildningen och särvux och gymnasiesärskola 
har bytt namn till anpassad vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola.  

 Ta bort text om brottsförebyggande rådet, då det nya folkhälso- och trygghetsrådet 
ligger under kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden 
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden - med 

ändringar 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§14 

Energibesparingsåtgärder  
(2022 KFN0234) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att förlänga tiden med nedjusterad belysning på 
konstgräsplanen i Hyltebruk under perioden från 15 januari 2023 till 5 mars 2023.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen av de åtgärder som kultur- och 
folkhälsokontoret har genomfört. 

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. 
 
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 föreslår att kultur- och folkhälsonämnden 
förlänger beslutet fram till den 5 mars 2023.  
 
Kultur- och folkhälsokontoret arbetar med att ta fram ett underlag för att byta ut belysningen 
på elljusspåret i Torup till energieffektivare armaturer. Investeringen förutsätter att nämnden 
får flytta med resterande medel från 2022 års raminvestering för att nämnden ska ha medel för 
att kunna genomföra investeringen.  
 
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 arbetsdagens slut, så att de inte står på 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. 
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- Stänga av AC:n i gruppträningslokalen när det inte är pass. 
- Dra ner värmen på elementen i gruppträningslokalen. 
- Inte ha karuselldörren i entrén öppen. 
- Sänka temperaturen i bastun. 
 
Kultur- och folkhälsonämnden kommer löpande att informeras om ytterligare åtgärder införs. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Förlängning av beslut gällande belysning på konstgräsplanen 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att förlänga tiden med nedjusterad belysning på 
konstgräsplanen i Hyltebruk under perioden från 15 januari 2023 till 5 mars 2023.  
  
Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen av de åtgärder som kultur- och 
folkhälsokontoret har genomfört.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§15 

Datum för sammanträden 2023 - Kultur- och folkhälsonämnden  
(2022 KFN0242) 

Beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om sammanträdesdatum för 2023: 
  
Individutskott Nämnd 
12/1  Konstituerande möte 
16/2  2/3 
16/3  30/3 
13/4  27/4 
11/5  25/5 
8/6  22/6 
29/6  - Ingen nämnd  
17/8  - Ingen nämnd augusti 
14/9  28/9 
12/10  26/10 
9/11  23/11 
30/11  14/12    

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2023. Vid 
ny mandatperiod sammanträder den nyvalda nämnden i januari. Det måste vara den nya 
nämnden som beslutar om sammanträdestider, därför lämnas bara förslag på datum för 2023 
och den nya nämnden tar beslut om dem vid första mötet 2023. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse förslag på sammanträdestider 

Förslag till beslut 
Kultur- och folkhälsonämnden lämnar följande förslag på sammanträdesdatum för 2023: 
  
Individutskott Nämnd 
12/1  Konstituerande möte 
16/2  2/3 
16/3  30/3 
13/4  27/4 
11/5  25/5 
8/6  22/6 
29/6  - 
17/8  - Ingen nämnd augusti 
14/9  28/9 
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12/10  26/10 
9/11  23/11 
30/11  14/12    
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§16 

Övrigt  
(2023 KFN0009) 

  
  
Inga övriga ärenden på sammanträdet.  
 

Paragrafen är justerad 
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