
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-01-12  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Håkan Welin (L), Ordförande 

Sabine Noresson (MP) 

Werner Schubert (S) 

Fred Rydberg (KD) 

Johan Tolinsson (S) 

Kultur- och livsmiljöutskottet kallas till sammanträde 

Tid 

Plats 

onsdagen den 27 januari 2016, kl. 08:30 

Jättestora Centrumrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1.  
Val av justerare 

 

 

2.  
Fastställande av dagordning 

 

 

3.  
Presentation av enheten Ung och hälsa 

 

 

4.  
Kulturföreningsrådet, förfrågan om att bli remissorgan i kulturfrågor 

Dnr 2015/00177  

 

5.  
Information om nattvandringsersättning 

Dnr 2015/00245  

 

6.  
Samverkansavtal: Tryggare Uppsala län 2016 

Dnr 2016/00007  

 

7.  
Informationer 

 

 

8.  
Övriga frågor/ärenden  

 

Håkan Welin, 

Ordförande

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2015/00177 nr 63017 

Kultur och livsmiljöavdelningen 
 
Åsa Petrén, Kulturutvecklare 
0171-526 96 
asa.petren@habo.se 

 

Kulturföreningsrådet, förfrågan om att bli remissorgan i 
kulturfrågor 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslås avslå förslaget att de samverkande 

kulturföreningarna ska utgöra remissinstans 

 

Sammanfattning 

I många kommuner har det bildats föreningsråd med ansvar och uppdrag att 

utveckla kommunens gemensamma föreningsliv samt utgöra kontaktorgan 

mellan föreningsliv och kommunen. Ett föreningsråd utgör ett slags 

paraplyorganisation för alla representerade föreningar. Exempel på ett 

föreningsråds uppgift är att förse föreningslivet med information om bidrag, 

bistå vid ansökningar, bedriva diskussioner och möten, stödja och stimulera 

lokala föreningar samt utgöra remissinstans.  

Ärendet 

Ett antal av Håbos kulturföreningar har bildat en samverkansgrupp kallat 

”Kulturföreningsrådet”. Samverkansgruppen består av Håbo Kultur- och 

Hembygdsförening, Lilla Hagalunds Vänner, Styrets Gamla Bålstabor 

(SGB), Skokloster Gille och Häggeby Skol- och Bygdemuseum. 

Samverkansgruppen träffas 3-5 gånger per år för att diskutera 

föreningsfrågor, bidrag, kulturfrågor, bevarande av äldre miljöer och 

byggnader samt föreningarnas verksamheter. På dessa möten deltar 

regelmässigt tjänstemän från Kultur och livsmiljö för samtal och utbyte av 

information.  

Samverkansgruppen har inkommit med en förfrågan om att utgöra formell 

remissinstans i ärenden gällande kultur- samt miljö- och byggnadsfrågor. 

Dock utgör samverkansgruppen inte ett föreningsråd i formell mening utan 

en på eget initiativ bildad intressegrupp. Mot denna bakgrund bör inte 

samverkansgruppen ges funktionen som formell remissinstans. Dock är det 

angeläget att fortsätta det goda samarbetet och informationsutbyte mellan 

kommunen och samverkansgruppen som redan är etablerat och pågående.  

Därtill säkerställs samverkansgruppens möjlighet till insyn och påverkan 

genom ärendehantering av detaljplaner. Dessa framtas i en demokratisk 

process med tillhörande samråd, medborgardialog, utställningar, mm. De 

sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslag till detaljplan 

kan till exempel vara handikapporganisationer, bostadsföreningar eller 

intresseföreningar. Genom att samråda med olika intressenter kan 

kommunen få en information i form av lokalkunskap och synpunkter och 

överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2015/00177 nr  

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Krävs ej 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse  

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef Kultur och livsmiljö 

Enhetschef Kultur och bibliotek 

Kulturutvecklare  



Håbo Kommun 

Kommunstyrelsen 

Centrumleden 1 

746 80 Bålsta 

 

 

 

Kulturföreningsrådet - Remissorgan 

 

Kulturföreningsrådet är en samverkansgrupp mellan fem kulturgrupper i Håbo. 

För närvarande är det Håbo Kultur- och Hembygdsförening, Lilla Hagalunds 

Vänner, Styrets Gamla Bålstabor (SGB), Skokloster Gille och Häggeby Skol- 

och Bygdemuseum som är med. Kulturföreningsrådet består av två 

representanter från vardera förening som träffas 3 – 5 gånger per år för att 

diskutera frågor som berör föreningarna, t.ex. bidragsfrågor, , kulturfrågor, 

bevarande av äldre miljöer och byggnader, föreningarnas verksamheter samt 

samverkan med Kultur- och Livsmiljöförvaltningen.  Med anledning av 

ovanstående önskar Kulturföreningsrådet att bli remissorgan vad gäller bl a 

kulturfrågor och miljö- och byggnadsfrågor. 

 

Enligt uppdrag 

Bålsta 2015-05-24 

 

 

…………………………. 

Trygve Åhlstad 

Sekreterare i Kulturföreningsrådet 

Trygve Åhlstad 

Väringavägen 22, 4 tr 

193 35 Sigtuna 

Tel 0705-63 65 67 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00245 nr 62992 

Kultur och livsmiljöavdelningen 
 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Information om nattvandringsersättning 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210) har bett 

kommunstyrelsens förvaltning se över möjligheten hur nattvandringen kan 

förbättras med avseende på de förbättringsområden som redovisats vid mötet.  

1. Vuxenvandring senare på kvällen/natten samt lokal.   

2. Hot och våld utbildning samt utbildning i första hjälpen.  

3. Försäkring för vuxenvandrare  

4. Samt att förvaltningen uppdras att undersöka huruvida kommunens 

tidigare avtal med Håbo FF avseende nattvandringsinsattser som 

ersättning för övertagande av skuld fortfarande är giltigt och 

återkomma till kommunstyrelsen med information om detta och hur 

det påverkar eventuella utbetalningar till klubben.  

 
Ärendet 

1. Vuxenvandrande föreningar ställer sig mycket tveksamma till att vandra 

senare på kvällen/natten. Av de 8 svar som inkommit går att utläsa att 

föreningarna då får svårt att få vuxenvandrare att ställa upp. Flera menar 

dock att det utifrån ett behov är rimligt att vuxenvandra längre än 23.30 och 

de kan tänka sig att utöka tiden något samt att vara flexibla om det visar sig 

att behov finns av att nattvandra längre. Samtliga föreningar ställer sig 

bakom att den vuxenvandrande föreningen också tar på sig värdskap för 

aktuell kväll, att kontaktperson utses och utbildas samt att ersättning för 

vandringsvärd inryms i ersättning för genomförd vuxenvandring. 

När det gäller frågan om lokal finns i dagsläget enbart möjlighet till samling 

i Verkstans lokaler fram till kl. 24.00. Enligt kommunens 

säkerhetssamordnare har säkerhetsnivån i kommunhuset och kommunens 

övriga lokaler successivt höjts sedan inbrotten som drabbade kommunen för 

några år sedan. Det gäller både skalskyddet och behörigheter för personalen. 

Därför är kommunhuset ingen lämplig samlingsplats under nattetid. Hela 

entréplanet måste larmas av för de stunder man vistas i huset. I kommunen 

finns dessutom som regel att passerkorten ska vara personliga. Det går inte 

att upprätthålla om olika föreningar och olika personer ska ansvara för och 

delta i nattvandringen.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00245 nr  

 

 

Konsekvensbeskrivning: 

Barn och Unga – Genomförs förslaget med senarelagd vuxenvandring ges 

förbättrade möjligheter för barn och unga att tryggt vistas ute senare på 

kvällen. 

Vuxna och äldre - Genomförs förslagen kommer ingen försämring för 

vuxna och äldre att ske. Vuxenvandring medför ökad trygghet för alla. 

 

Samverkan – En samordnad samlad strategi för vuxenvandring är till nytta 

för ökad trygghet i kommunen för dess besökare och invånare samt till nytta 

för ett blomstrande föreningsliv. 

 

2. Hot och våldsutbildning har genomförts för nattvandrande föreningar 

inom ramen för Tryggare Uppsala län. Till kommande nattvandringstermin 

planerar att uppdra Alfagruppen utbilda i första hjälpen.  

3. Länsförsäkringar har tecknat försäkring för vuxenvandrare inom ramen 

för sammarbete i Tryggare Uppsala län. 

4. I november 2011 ingicks avtal mellan Håbo FF och Håbo kommun om att 

Håbo FF skulle avbetala en skuld på 390 3332 kronor genom att utföra 

städuppdrag vid 52 ggr/år 2012-2014 och nattvandring under två terminer 

med start vårterminen 2012. Avtalet fullföljdes inte eftersom det aldrig 

gjordes upp någon plan för hur nattvandringen skulle genomföras. På den 

tiden var det den ideella föreningen Bålsta nattvandrign.nu som på frivillig 

basis genomförde nattvandring med frivilligt engagerade föräldrar.  

Ett nytt avtal undertecknades 2015-05-07 vilket innebar att skulden skulle 

regleras genom redovisat antal timmar för genomförd städning. I det nya 

avtalet står det att skulden ska slutregleras senast 2015-12-31 och eventuell 

återstående skuld faktureras föreningen. Nuvarande system med 

nattvandrande förening infördes 2014.  Något hinder för 

nattvandringsersättning för utförd vuxenvandring enligt nuvarande system 

med nattvandringsersättning föreligger inte. Håbo FF:s skuld regleras på 

annat sätt. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för att genomföra förslaget inryms inom den budget 

kommunstyrelsen fördelat till vuxenvandring 

 

Uppföljning 

Kultur och livsmiljöavdelningen kommer nogsamt att följa utvecklingen 

kring nattvandring. När möjlighet ges i lokalfråga och utökad nattvandring 

görs förändringen i samverkan. Det nya avtalet med Håbo FF följer de 

rutiner kommunen nu har. Uppföljningen görs löpande.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00245 nr  

 

 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210 

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef, Kultur och livsmiljö 

Enhetschef, Ung och hälsa 

Barn- och ungdomskoordinator 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2015-12-22 KS 2015/00352 nr 64437 

 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Tryggare Uppsala län (TUL) 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommun tecknar avtal som 
huvudintressent i Tryggare Uppsala län under 2016. 
 

Sammanfattning 
 Detta avtal reglerar de åtaganden som gäller för Håbo kommuns del i 
Tryggare Uppsala län under 2016. Det innebär att ett bidrag utbetalas till 
Tryggare Uppsala län med 30 000 kronor. Håbo kommun förbinder sig att 
medverka i styrgrupp, sprida information om verksamheten och vid behov 
ingå i samverkansgrupper i syfte att tillsammans med berörda aktörer arbeta 
med trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande 
insatser i samverkan. 
 
Ärendet 
Nuvarande avtalsperiod mellan huvudintressenterna och Tryggare Uppsala 
län löper ut vid årsskiftet. De tidigare avtalsperioderna har varit i 
treårsperioder. Ett förslag kom upp på vårens styrgruppsmöte om att skriva 
ettårsavtal för 2016 för att invänta en genomgripande utvärdering av 
verksamheten. Förslaget godkändes senare på styrgruppsmötet den 25/11-
2015. Med detta tjänsteyttrande bifogas ett avtal för underskrift. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
30 000 kronor under 2016 samt personella insatser inom ramen för Håbo 
kommuns trygghetsskapande arbete.  

Uppföljning 
Samverkansgrupperna inom Tryggare Uppsala län gör årligen en 
uppföljning av arbetet med stöd av koordinatorn i TUL. Under höst/vinter 
2015 genomförs även en genomgripande utvärdering av Tryggare Uppsala 
läns verksamhet, utförs av Ramböll. Slutrapporten beräknas vara färdig i 
februari 2016.  

Beslutsunderlag 
– Samverkansavtal 2016 Håbo kommun.  
__________ 

Beslut skickas till 
Kultur- och livmiljöavdelningen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samverkansavtal 

2016 
 

 

 

Håbo kommun  
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Inledning 
Uppsala län är en expansiv region i Mälardalen där många människor valt att bo, leva och 

arbeta. Levnadsvillkoren är beroende av en mängd faktorer, där individens trygghet har en 

stor roll. I Brottsförebyggande rådets årliga nationella trygghetsundersökning – NTU – visar 

det generella resultatet att trygghetsindex för Uppsala län har förbättrats sedan mitten av 

2000-talet
1
. Uppsala län har alla år haft en mindre andel personer som uppger påverkan på 

livskvaliteten än riket som helhet. Det är dock stora variationer mellan områden och 

kommuner och det återstår fortfarande mycket att göra.  

 

Tryggare Uppsala län är en länsövergripande verksamhet som syftar till att skapa 

förutsättningar för samverkan och samordning i det lokala trygghetsskapande, 

brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete som utförs i länet. Myndigheter, 

kommuner, organisationer och företag har tagit beslut om att tillsammans arbeta för att 

människor ska känna sig trygga i sin närmiljö.  

 

 

 

Syfte, mål och vision för Tryggare Uppsala län 
Syftet med Tryggare Uppsala län är att:  

 Vara en plattform för olika aktörer att mötas, utbyta erfarenheter, utveckla former för 

samverkan och samordning kring det trygghetsskapande arbetet i länet mellan 

huvudintressenter samt andra aktörer i lokalsamhället. 

 

 Samordna och utveckla insatser i länet och tillsammans med berörda aktörer arbeta 

med trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande insatser. 

 

Målet med Tryggare Uppsala län är att: 

 Länets invånare ska uppleva en ökad trygghet genom att Tryggare Uppsala län 

initierar och stödjer trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser samt verkar 

för att de som utsatts för brott får relevant stöd, hjälp och skydd. 

 

Visionen för Tryggare Uppsala län är att: 

 Människor och företag ska vilja etablera sig, stanna, utvecklas och trivas i Uppsala 

län. 

 

Tryggare Uppsala läns arbete sker årsvis genom ett antal aktiviteter och insatser, samt genom 

delmål i de befintliga samverkansgrupperna, se aktuell verksamhetsplan.   

 

 

 
 

 

  

                                                           
1 Nationella trygghetsundersökningen - NTU 2006-2014. Regionala resultat. Brå rapport 2015:5. 
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Ansvarsfördelning 
Huvudintressenterna har ett gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten inom 

Tryggare Uppsala län. Varje huvudintressent har ett aktivt ansvar för att arbetet inom ramen 

för Tryggare Uppsala län blir utfört. Varje huvudintressent har också ett ansvar att föra med 

sig information om Tryggare Uppsala läns arbete tillbaka till sin egen organisation.  

 

 

Ledning och styrning 
Styrgrupp 
Representant för huvudintressent ska ingå i Styrgruppen. Styrgruppen beslutar om vilka 

övergripande frågor Tryggare Uppsala län ska arbeta med. Deltagarna ska vara beslutföra i 

dessa frågor. Förutom representanter för de olika huvudintressenterna kommer styrgruppen att 

bestå av ansvariga för samverkansgrupperna, verksamhetens koordinator samt 

landshövdingen som är ordförande i styrgruppen.  

 

Styrgruppen ska:  

- årligen besluta om en verksamhetsplan och budget, 

- besluta i frågor av övergripande natur, 

- genom koordinatorn följa upp verksamheten i Tryggare Uppsala län i syfte att säkerställa 

att samverkan sker på bästa sätt, 

- ansvara för uppföljning av de övergripande mål som angivits för Tryggare Uppsala län i 

detta avtal. 

 

Samordningsfunktion 
Koordinatorn för Tryggare Uppsala län ska fungera som en sammanhållande kraft i länet och 

verka som en länk mellan styrgruppen och samverkansgrupperna. Utöver detta bör 

koordinatorn hålla ihop det trygghetsskapande arbetet och sprida information och kunskap om 

vikten av dessa frågor.  

 

Koordinatorns arbetsuppgifter omfattar bland annat att: 

- utveckla de gemensamma arbetsformerna i samverkan med aktuella samverkansgrupper, 

där representanter från olika deltagande aktörer ingår, 

- tillse att verksamhetsplaner upprättas för respektive samverkansgrupp, 

- sammankalla arbetsutskottet, 

- företräda Tryggare Uppsala län i olika nätverk,  

- rapportera till styrgruppen, 

- följa upp arbetet årligen. 

 

Kostnaderna för koordinatorn belastar ingen enskild huvudintressent mer än någon annan, 

utan kostnaderna täcks av den gemensamma budgeten för verksamheten. I egenskap av 

administrativ huvudman har Länsstyrelsen i Uppsala län arbetsgivaransvaret för den anställde. 

 

Arbetsutskott 

I arbetsutskottet sitter utsedda representanter från styrgruppen och samverkansgrupperna. 

Huvuduppgifterna för arbetsutskottet omfattar bland andra att bereda ärenden till styrgruppen 

och mellan styrgruppsmötena också handlägga ärenden, initiera och vidareutveckla 

samverkansgrupper utifrån behov samt agera bollplank till koordinatorn.  
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Samverkansgrupper 

I Tryggare Uppsala län finns ett antal samverkangrupper och vid behov tillsätts eller 

avvecklas dessa. Ansvarig utses i samband med att ny samverkangrupp tillsätts. Denna person 

ansvarar dels för att sammankalla till möten, dels ansvarar för att utse protokollförare. Varje 

samverkansgrupp ska ha en årlig verksamhetsplan med syfte, mål och uppföljning samt vilka 

aktörer och funktioner som ingår i gruppen.  

 

 

Finansiering 
Respektive huvudintressent förbinder sig att, under 2016, bidra med 30 000 kronor till 

verksamhetens budget alternativt tjänster som motsvarar 30 000 kronor. Reduktion av 

årsavgiften kan i vissa fall beviljas. Beslut tas av ordföranden efter förslag från AU.  

 

 

Information 
Respektive huvudintressent ska sträva efter att informera sin personal om verksamheten och 

även förmedla personalens synpunkter till styrgruppen. Detta för att skapa en helhetssyn och 

känsla av samhörighet i det trygghetsskapande arbetet.  

 

 

Hemsidan  
På www.tryggareuppsalalan.se förekommer alla huvudintressenter med logotyp och länkar till 

aktörernas egna hemsidor. Dessutom har huvudintressenterna möjlighet att placera en banner 

för Tryggare Uppsala län på sin egen hemsida för att visa att man medverkar till ökad 

trygghet i länet, vilket också bidrar till att stärka det egna varumärket.  

 

 

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering 
Samverkansgrupperna ska årligen göra en uppföljning av arbetet. Koordinatorn ansvarar för 

att en kontinuerlig uppföljning sker. Under höst/vinter 2015 sker en utvärdering av Tryggare 

Uppsala län, vilken genomförs av Ramböll. Slutrapport ska vara färdig i februari 2016. 

Resultatet kommer att presenteras på styrgruppsmötet den 11 mars samt i rapportform.  
 

  

http://www.tryggareuppsalalan.se/
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Parter 
Tryggare Uppsala län  Håbo kommun  

 

 

Avtalets omfattning 
Detta avtal reglerar de åtaganden som gäller för Håbo kommuns del i Tryggare Uppsala län. 

 

Åtagandena i detta avtal avser: 

 

- bidra med 30 000 kronor under 2016 till verksamhetens budget, alternativt tjänster 

motsvarande den summan, 

- verka i styrgruppen, 

- sprida information om verksamheten, 

- vid behov ingå i samverkansgrupper. 

 

 

Avtalsperiod 
Detta avtal gäller från 1 januari 2016 till 31 december 2016. 

Avtalet är upprättat i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Var vänlig skriv namnförtydligande samt funktion.  

 

 

 

 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

 

Peter Egardt    Carina Lund 

ordförande i Tryggare Uppsala län  Kommunstyrelsens ordförande 

    Håbo kommun  
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