
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-30  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 
Tid och plats Kl. 08:30 onsdagen den 30 mars 2016, Jättestora Centrumrummet, 

Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Håkan Welin (L), Ordförande 
Sabine Noresson (MP) 
Werner Schubert (S) 

Övriga närvarande  

Ersättare Fred Rydberg (KD) 
Johan Tolinsson (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Hannah Rydstedt, kulturchef 
Karin Gustafsson, enhetschef, Förening och anläggning 
Marie Holmqvist, enhetschef , Kultur och bibliotek 
Sara Widströmer, sekreterare 
 

  

Justering  
Justerare Johan Tolinsson 

Tid och plats Måndagen den 4 april 2016, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 12-16 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Håkan Welin  

Justerare 
 

 

Johan Tolinsson 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-03-30 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-04-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-04-26 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 12   

Mötets öppnande 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
1. Johan Tolinsson utses till justerare.  

2. Dagordningen fastställs.  

Sammanfattning  
Utskottet väljer justerare och fastställer den på förhand utskickade 
dagordningen utan ändringar. Inga övriga frågor/ärenden anmäls.  
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§ 13   

Information från verksamheterna 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
Kultur- och livsmiljöutskottet noterar informationen 

Sammanfattning  
Förening och anläggning 
Karin Gustafsson, enhetschef Förening och anläggning, informerar om de 
frågor som är aktuella för enheten Förening och anläggning. Bland annat 
diskuteras  
- Avfuktningsanläggning till ishallen 
- Pågående utredningar om eventuell restauration av simhallen.  
- Konstgräsplanen som måste repareras för att kunna användas vid matcher  
 
Kultur och bibliotek 
Marie Holmqvist, enhetschef Kultur och bibliotek, informerar om de frågor 
som är aktuella för enheten Kultur- och bibliotek. Bland annat diskuteras 
- Sportlovsaktiviteter på biblioteket, såsom filmanimering  
- HBTQ-certifiering på biblioteket i april 
- Utökat anslag till e-medier  
- Arbetet med biblioteksplanen pågår 
- Arbetet kring bibliotekets scen  
- Vänortsutbyte i maj med inbjudna ungdomar från våra vänorter efter idé 
från höstens vänortsmöte i Fredensborg 
 
Ung och hälsa 
Hannah Rydstedt, Kulturchef, informerar om de frågor som är aktuella för 
enheten Ung och hälsa. Bland annat diskuteras 
- Verkstan, som öppnat igen.  
- Arbete kring HBTQ-certifieringen.  
- Slottsgårdens fritidsgård, som har fått väggar med väggmålningar 
 
Övrigt 
Hannah Rydstedt informerar också om övriga aktuella frågor:  
- Planering för Håbo festdag  
- Arbete inför nationaldagen med hjälp av konsult 
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§ 14   

Informationer 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
1. Kultur- och livsmiljöutskottet noterar informationen.  

2. Kultur- och livsmiljöutskottet godkänner att arbetet med en kultur- och 
fritidspolitisk plan påbörjas.  

Sammanfattning  
Informationspunkterna om biblioteksplanen, verkstan, och HBTQ-
certifiering togs upp under § 13.  

Fridegårdspriset 
Risto Hurskainen kommer att arbeta med Fridegårdspriset från kommunens 
sida.  

Kultur- och fritidspolitisk plan 
Hanna Rydstedt, kulturchef, informerar om att en kultur- och fritidspolitisk 
plan inte finns i dagsläget, men att en sådan behövs. Vidare informeras 
utskottet om hur arbetet med att ta fram en sådan plan kan komma att gå till 
och att kultur- och livsmiljöutskottet bör utgöra styrgrupp. Förvaltningen 
efterfrågar eventuella synpunkter från utskottet samt ett klartecken för att 
påbörja arbetet med planen. Kultur- och livsmiljöutskottet instämmer i 
behovet av en kultur- och fritidspolitisk plan och godkänner att arbetet med 
en sådan påbörjas.  
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§ 15 Dnr 2016/00002  

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2016 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny delegationsordning för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare gällande delegationsordning 
(KS 2014/158, antagen KS 2014-11-24 § 154)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens delegationsordning bör ses över löpande och minst en 
gång per år. Kommunstyrelsens förvaltning har vid den årliga översynen 
ansett att revideringsbehovet har varit så pass stort att ett förslag till ny 
delegationsordning har tagits fram. Nu gällande delegationsordning är inte 
anpassad för kommunstyrelsens nuvarande organisation och delegation har 
saknats till kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och 
livsmiljöutskott. 

Den största förändringen är alltså att tekniska utskottet och kultur- och 
livsmiljöutskottet nu ges delegation inom några områden. Förutom detta har 
delegationsordningen aktualiserats avseende bl.a. tjänstebeteckningar. Några 
”standarddelegationer” som återfinns i de flesta kommuners 
delegationsordningar har lagts till och delegationsordningen har också 
förtydligats på flertalet områden. 

Delegationsordningen har varit ute på remiss till kommunstyrelsens 
avdelningar och inkomna synpunkter har efter avvägning arbetats in i 
förslaget till ny delegationsordning.  

Beslutsunderlag 
Förslag till ny delegationsordning  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
Övriga delegater 
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§ 16   

Översyn av föreningsbidrag 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
1. Kultur- och livsmiljöutskottet noterar informationen.  

2. Kultur- och livsmiljöutskottet beslutar att Bålsta hockeyklubbs ansökan 
om aktivitetsbidrag ska avslås, i enlighet med regelverket för 
föreningsbidrag, då ansökan kommit in för sent.   

3. Kultur- och livsmiljöutskottet hänskjuter slutgiltigt beslut om förslaget till 
regelverk för föreningsbidrag till sammanträdet den 11 maj.  

Sammanfattning  
Information om inkomna ansökningar om föreningsbidrag 
Karin Gustafsson, enhetschef Förening och anläggning, informerar 
översiktligt om vilka ansökningar om föreningsbidrag som inkommit till 
kommunen samt om vilka belopp som kommer att utbetalas.  

Sent inkommen ansökan om bidrag 
Vidare informerar Karin Gustafsson om att Bålsta Hockeyklubb skickat in 
ansökan om bidrag sex dagar för sent och därmed faller utanför 
utbetalningsreglerna. Detta innebär att deras ansökan avslås om inte 
utskottet fattar ett avvikande beslut. Om föreningens ansökan hade kommit 
in i tid skulle de erhålla ca 155 000 kr. Föregående år hanterades ett likande 
ärende med att föreningen i fråga fick avslag på sin ansökan. I det regelverk 
som arbetas fram för föreningsbidragen från och med 2017 finns förslag på 
hur detta ska regleras. Föreningar som är upp till en vecka för sena med att 
skicka in ansökan kan få den beviljad, dock med avdrag på 10 %. Men detta 
är inte reglerat i nuvarande regelverk.  

Mot denna bakgrund efterfrågas utskottets synpunkt på hur ansökan från 
Bålsta Hockeyklubb ska hanteras. Efter diskussion beslutar utskottet att 
Bålsta Hockeyklubbs ansökan om bidrag ska avslås i enlighet med nu 
gällande regelverk.  

Utkast till regelverk för föreningsbidrag 
Det utkast till regelverk för föreningsbidrag som skickats ut till utskottet i 
förväg diskuteras. Utskottet beslutar att man vid nästa sammanträde ska 
fatta ett slutgiltigt beslut om dokumentet.   
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