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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 20 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 

Ordföranden informerar om att dagordningens punkt nummer 6, Information 
om biblioteksverksamheten , utgår på grund av att handläggaren som skulle 
informera om ärendet inte har möjlighet att delta. 

I övrigt godkänns den till dagens sammanträde utsända dagordningen. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse till dagens sammanträde. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att fi·ån dagordningen till dagens sammanträde stryka 
plmkten Information om biblioteksverksamheten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2809 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015·05·13 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 21 KS 2015/68 

Information om pågående förhandlingar med föreningar 

Sammanfattning 
Enhetscheffår fårening och anläggning, avdelningen får kultur och 
livsmiljö, infmmerar om pågående fårhandlingar med fåreningar avseende 
lokaler med mera. 

Enhetschef får fårening och anläggning meddelar att arbetet med att teckna' 
avtal med fåreningar pågår. Några avtal är redan klara och får några avtal 
pågår en diskussion. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar infmmationen. 

EXPE DIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ 
Nr 2.015.2810 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/68 

Information om föreningsbidrag - delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Enhetschef for fårening och anläggning, avdelningen får kultur och 
livsmiljö, informerar om beslut som har fattats gällande fåreningsbidrag. 
Avdelningen for kulhu· och livsmiljö har betalat ut bidrag enligt inkomna 
ansökningar från foreningar. Ansökningarna har kontrollerats och for en del 
av ansökningarna har vissa justeringar gjorts i dialog med sökanden. 

Fyra ansökningar inkom efter att sista ansökningsdag hade passerat. Dessa 
ansökningar har fått avslag. De sökande har fått möjlighet att lämna en 
förklaring till att ansökan inkom får sent samt har fått möjlighet att 
överklaga. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar inf01mationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr201 5.2811 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 23 

Information om Bålsta alpina 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/68 

Enhetschef för förening och anläggning, avdelningen for kultm och 
livsmiljö, infmmerar om att Bålsta Alpina har lämna in en ansökan om 
föreningsbidrag for liftar i Telmikbacken. Ansökan avser bidrag från Håbo 
kommun för att projektera, for byggnation samt for entreprenaden. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l . Utskottet noterar infmmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2.812 



~HÅBO W KOMMUN 
Kommunstyrelsens kultur- och livsmi ljöutskott 

KLU § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/68 

Information om rekryteringar på avdelningen för kultur- och 
livsmiljö 

Sammanfattning 
Enhetschef for forening och anläggning, avdelningen for kultur och 
livsmiljö, infmmerar om pågående rekrytering av vaktmästare på 
idrottsplatsen. Relayteringen är nu inne i en slutfas. 

Avdelningschef for kultur och livsmiljö informerar om pågående rekryte1ing 
av två bibliotekatier. Dessa två tjänster har tidigare varit vikariat. 

Avdelningscheffor kultur och livsmiljö informerar om att en relaytering 
kommer att göras for att tillsätta den vakanta tjänst som idag finns på 
simhallen. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l . Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.2813 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/146 

Avskrivning av hyresskulder, Bålsta Dojo 

Sammanfattning 
Bålsta Dojo berniver sedan 2006 sin verksamhet i en av kommunen hillyrd 
lokal i den så kallade IP-Gallerian. Föreningen har vid flera tillfållen under 
åren 2009 och 2010 påtalat fel och brister i lokalen. Det har bland annat 
varit ej fungerande vänne vilket bidragit till att inomhustemperaturen vid 
flera tillfällen varit minusgradiga, frusna toaletter och duschar och problem 
med belysningen. Föreningen har på grund av felen och bristema tvingats 
ställa in sin verksamhet. 

För att visa sitt missnöje har foreningen inte betalat hyran for åren 20 l O och 
2011 , totalt 44 416 honor. Kommunen har upplyst foreningen om att detta 
inte är ett korrekt handlande. Hyresskulden har inte heller bevakats, detta 
gör att det inte är möjligt att driva in skulden via kronofogdemyndigheten. 

I december 2012 fors en dialog via mail med foreningen om den uppkomna 
situationen. För att komma vidare fareslår kommunen att om fåreningen 
betalar hyran for år 2012, är man beredd att skriva av hela skulden. 

Föreningen betalar hyran enligt forslaget Kommunen har inte sicrivit av 
skulden enligt fårslaget 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningen har uppfattat mailen den 3 december 2012 som ett forslag till 
uppgörelse och agerat därefter, det vill säga, betalat hyran for år 2012 mot 
att skulden shivs av. Någon avshivning har ännu inte gjorts. Kultm- och 
Livsmiljö avser att sktiva av skulden. 

Ekonomi 

Hela kostnaden tas av Kultur och Livsmiljö, enheten for forening och 
anläggning, inom befintlig budgetram 2015. 

Beslutsunderlag 

Utd.J.·ag hur hyresreskontra 2015-04-15 

Mail daterad den 3 december 2012 till Bålsta Dojo 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-22, hid 2015.2328 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2814 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/146 

Kultur- och livsmiljöutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av enhetschefför förening och anläggning. 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avskriva Bålsta Dojos hyresskuld på 
44 416 kronor. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2814 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyre lsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/147 

Avskrivning av hyresskulder, Bålsta Judo 

Sammanfattning 
Bålsta Judo bedriver sedan 2006 sin verksamhet i en av kommw1en inhyrd 
lokal i den så kallade IP-Galle1ian. Föreningen har vid flera tillfållen under 
åren 2009 och 2010 påtalat fel och b1ister i lokalen. Det har bland annat 
vmit ej fungerande vänne vilket bidragit till att inomhustemperaturen vid 
flera tillfållen varit minusgradig, frusna toaletter och duschar och problem 
med belysningen. Föreningen har på grund av felen och bristerna tvingats 
ställa in sin verksamhet. 

För att visa sitt missnöje har foreningen inte betalat hyran for åren 2010 och 
2011, totalt 84 863 kronor. Kommunen har upplyst foreningen om att detta 
inte är ett korrekt handlande. Hyresskulden har inte heller bevakats, detta 
göra att det inte är möjligt att driva in skulden via kronofogdemyndigheten. 

I december 2012 fors en dialog via mail med foreningen om den uppkomna 
situationen. För att komma vidare föreslår kommunen att om foreningen 
betalar hyran for år 2012, är man beredd an sicriva av hela skulden. 

Föreningen betalar hyran enligt förslaget. Kommunen har inte slaivit av 
skulden enligt förslaget. 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningen har uppfattat mailen den 3 december 2012 som ett forslag till 
uppgörelse och agerat därefter, det vill säga, betalat hyran for år 2012 mot 
att skulden sicrivs av. Någon avskrivning har ännu inte gjorts. Kultur och 
Livsmiljö avser att skriva av skulden. 

Ekonomi 

Hela kostnaden tas av Kultur och Livsmiljö, enheten Förening och 
Anläggning, inom befintlig budgetram 2015. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur hyresreskontra 2015-04-15 

Mail daterad den 3 december 2012 till Bålsta Judo 
Tjänsteslcrivelse daterad 2015-04-22, hid 2015.2339 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2815 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/147 

Kultur- och livsmiljöutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet fåredra s av enhetschef får fårening och anläggning. 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrel sens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att avskriva Bålsta Judos hyresskuld på 
84 683 kronor. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.281 5 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 27 

Information om HBTQ-certifiering 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/68 

A v delningschef for kultur och livsmiljö informerar om att Socialstyrelsen 
har bevilj at avdelningen for kultur och livsmiljö ett bidrag om 100 000 
kronor for att kunna uppnå HBTQ-certifie1ing. Utbildningen påbörjas 
hösten 2015. Utöver avdelningen får kultur och livsmiljö är blandatmat 
skolan och skolsköterskor inkopplade i utbildningen. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2817 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyre lsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/164 

Inrättande av ett Hälso- och trygghetsråd 

Sammanfattning 
Kommunens uppgift är bland am1at att skapa goda livsmiljöer och goda 
levnadsforhållanden till medborgarna i nära sammarbete med berörda 
myndigheter och organisationer. Genom en tydligare arbetsstmktur ökar 
fo1mågan att identifiera och forebygga olika 1isker. Kommunstyrelsens 
fårvattning har därfår i samråd med socialforvaltningen, barn- och 
utbildningsfårvaltningen och i nära anslutning med det arbetet kring 
närvårdsutveckling som pågår i Uppsala län, utrett hur formen for ett 
utvecklat samråd- och samverkansarbete inom detta ganska breda område 
skulle kunna se ut. 

Mot bakgnmd av detta fors lår forvaltningen att det Brottsforebyggande 
rådet (BRÅ) avvecldas och ersätts av ett Hälso- och trygghetsråd. 

Det forslagna rådet skulle fungera som ett verksamhetsövergripande 
samråds- och samverkansorgan inom socialt forebyggande, 
trygghetsskapande och hälsofrä~ande arbete med syfte att identifiera och 
forebygga olika risker och social oro. Arbetet samordnas inom ramen for 
folkhälsa, drog och brottsforebyggande arbete, närvård samt krisberedskap. 
Det är således ett bredare ansvarsområde än nuvarande BRA, med tydligare 
synergieffekter. 

Organisation 
Hälso- och trygghetsråd ingår i organisationsstrukturen for Hälsa, trygghet 
och närvård. Hälso- och trygghetsrådet forslås organiseras via 
kommunstyrelsen och sammanträda en gång per termin. Rådets verksamhet 
omfattar socialt forebyggande-, trygghetsskapande-och hälsofrämjande 
arbete i befolkningen med särskilt fokus på social oro, brottslighet samt barn 
och unga i riskzon. 

Till rådet hör två arbetsgrupper, Trygghet samt arbetsgruppen Barn- och 
unga. Deltagarna är utvalda utifrån sin specifika kompetens inom berörda 
verksamhetsområden. A vrapportering från arbetsgmppema sker två gånger 
per år. 

Syfte med ny struktur för samverkan 

• att landsting, komnnm, polis och räddningstjänst samordnar sina 
insatser for att effektivt utnyttja resurserna for både individ och 
samhällets bästa 

• att öka samverkansaktörernas fchmåga att uppnå social hållbarhet 
genom att identifiera och forebygga socialarisker 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2015.2818 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/164 

• att ge exempel på gemensamma metoder och uppföljningsbara 
nyckeltal 

• att kvalitetssäkra och samordna det hälsofrämjande arbetet 

att öka kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare och 
verksamhetsansvmiga om hot, risker och sårbarhet 

att utifrån en gemensam kunskap och analys sätta adekvata mål och 
genomföra insatser 

Konsekvensbeskrivningar 
Barn och Unga- Förslaget ger förbättrade möjligheter för barn och unga. 

Vuxna och äldre - Genomförs förslagen kommer ingen försämring för 
vuxna och äldre att ske. 

Samverkan- Genomförs förslaget ges ökad möjlighet för individen få ett 
samlat organiserat stöd från både kommun, landsting, polis och övriga 
aktörer. Ett samordnat strategiskt arbete är till nytta för kommunens 
samtliga invånare. 

·,Ekonomi - Kostnaden för att genomföra förslaget inryrrw inom samverkande 
aktörers ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Hälso- och trygghetsråd 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-22, hid 2015.1892 

Kultur- och livsmiljöutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av avdelningschefkultur-och livsmiljö. 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att avveckla det Brottsförebyggande rådet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett Hälso- och trygghetsråd. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2818 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 2015/164 

3. Kommunsstyrelsen beslutar att anta reglemente for Hälso- och 
trygghetsråd. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.2818 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 29 KS 2015/68 

Information om kommunstyrelsens mål 

Sammanfattning 
Werner Schubert (S) informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 12 maj 2015 att foreslå kornmunstyrelsen att anta de 
foreslagna målen for kommunstyrelsen. 

OrdfOranden Håkan Welin (FP) meddelar att mer information i ärendet 
kommer att karruna framöver. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar inf01mationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

01 
Nr 2015.2820 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 30 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-13 

KS 

A v delningschef for kultur och livsmiljö informerar om att synpunkter 
inkommit angående att firande av nationaldagen anordnas i Skoldoster. 
Avdelningschef fOr kultur och livsmiljö anser dock att skolkoster är en 
utmärkt plats for nationaldagsfirandet samt att det inte är alla verksamheter 
som håller till i Bälsta, flera verksamheter befim1er sig utåt Skokloster. 
Nationaldagsfirandet kommer således att arrangeras i Siwkloster i år. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2821 
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