
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-08-22  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 
Tid och plats Kl. 08:30 måndagen den 22 augusti 2016, Jättestora Centrumrummet, 

Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

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

Övriga närvarande  

Tjänstemän Hannah Rydstedt, kulturchef 
Karin Gustafsson, enhetschef Förening och anläggning 
Hans-Martin Hansen, enhetschef Ung och hälsa 
Sara Widströmer, sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Werner Schubert (S) 

Tid och plats Torsdagen den 25 augusti 2016 

Justerade paragrafer §§ 23-28 
  
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Håkan Welin  

Justerare 
 

 

Werner Schubert 

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

Organ Kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-08-22 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-08-29 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-08-26 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 23   

Mötets öppnande 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
1. Kultur- och livsmiljöutskottet väljer Werner Schubert (S) till justerare av 
dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med tillägg för punkten Nya bestämmelser för 
föreningsbidrag.  

Sammanfattning  
Kultur- och livsmiljöutskottet kontrollerar närvaro, väljer justerare att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll samt fastställer dagordningen.  
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§ 24 Dnr 2015/00297  

Information om vuxenvandring 2016 

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

Sammanfattning  
Hans-Martin Hansen, enhetschef Ung och hälsa, informerar om 
vuxenvandringen och om hur detta fungerat under våren. Utskottet har 
också tagit del av skriftlig information om de utbetalningar av ersättning 
som gjorts till föreningar som vuxenvandrat.  
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§ 25 Dnr 2015/00105  

Biblioteksplan 2016-2019 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 
1. Kultur- och livsmiljöutskottet beslutar att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förvaltningen har 
utarbetat förslag till biblioteksplan i dialog med avdelningen kultur- och 
livsmiljös medarbetare, kommunens ledning och andra förvaltningar 
(särskilt barn- och utbildningsförvaltningen), friskolorna, föreningslivet, 
företagare i kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar. De fakta, 
synpunkter och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och 
utformning av målområden och strategier. 

Beslutsunderlag 
Kunskap, demokrati, bildning - biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 
2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Werner Schubert (S) yrkar att kultur- och livsmiljöutskottet lämnar ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kultur- och livsmiljöutskottet i enlighet med 
Werner Schuberts (S)yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kultur och livsmiljö  
Barn- och utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Socialnämnden  
Plan- och utvecklingsavdelningen  
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§ 26   

Information från verksamheterna 

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

Sammanfattning  
Hans-Martin Hansen, enhetschef Ung och hälsa, informerar om hur 
verksamheten fungerat under sommaren. Bland annat informeras om 
följande:  

• En sommarfritidsgård utomhus/på K5 har drivits med mycket 
besökare medan fritidsgården i Skokloster har varit stängd.  

• Fotbollsläger för nyanlända har drivits  
• Personalförändringar inför hösten medför att rekrytering pågår 
• Nya projekt startas, däribland ett demokratiprojekt - "Från klassråd 

till fullmäktige" och ett inkluderingsprojekt på Slottsgården 
• Årets demokratidag äger rum den 11/10.  

 
Karin Gustafsson, enhetschef Förening och anläggning, informerar om 
aktuella frågor i enhetens verksamhet under sommaren, däribland:  

• Entreprenörer har drivit strandkiosker i Ekilla och Kalmarsand  
• Många synpunkter på Granåsen efter att konstsnöanläggningen 

installerats, samt förfrågningar om Skörby stall inkommer 
Avfuktningsanläggning har installerats i ishallen.  

• Stora problem med simhallen som har besiktigats med resultat att, 
vilket gör att vissa verksamheter i hallen måste prioriteras ned.  
 

Hannah Rydstedt, kulturchef, informerar om verksamheterna som pågått på 
biblioteket under sommaren, bland annat:  

• Bokrea har genererat 16 tkr i intäkter.  
• Armaturen i ljusgården har bytts.  
• Nytt program för bibliotekets verksamhet under hösten har kommit 

ut.  
• Under Håbo festdag hade biblioteket 1300 besökare och 249 barn 

fiskade i bokdammen.  
 

I övrigt informerar kulturchef Hannah Rydstedt om följande:  
• Håbo festdag kostade totalt ca 700 tkr. Dock finansierades en del av 

sponsorintäkter. Festdagen har fått positiv kritik från besökarna.  
• Delårsbokslut och planering för budget och verksamhetsplanering 

2017 ska påbörjas.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 27   

Informationer 

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

Sammanfattning  
Kulturchef Hannah Rydstedt informerar om följande:  

Personalärende/organisation 
Karin Gustafsson, enhetschef Förening och anläggning, ska vara 
tillförordnad fastighetschef under perioden september-februari. Hon behåller 
även nuvarande uppdrag under tiden.  

Kultur- och fritidspolitiskt program 
Ortsanalyser har gjorts i Krägga-Stämsvik och Skokloster. Ortsanalyser har 
även gjorts med personal på kultur och livsmiljöavdelningen och ska även 
göras med pensionärer. Likaså ska en kartläggning av professionella 
kulturutövare göras för att därefter göra en undersökning kring dem.  

En workshop ska hållas med utskottets ledamöter och ersättare för att 
fortsätta med arbetet kring det kultur- och fritidspolitiska programmet. För 
att alla ska kunna delta flyttas också nästa sammanträde.  

Ny tid för nästa sammanträde 
Ny tid för nästa sammanträde med kultur- och livsmiljöutskottet blir kl. 
16.00 den 4 oktober.  
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§ 28 Dnr 2016/00281  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya bestämmelser 
för föreningsbidrag. Bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bestämmelserna för 
kommunala föreningsbidrag KF 2008-12-15, dnr 2008/23.  

Sammanfattning  
Det nu gällande regelverket för föreningsbidrag har funnits sedan 2008 (KF 
2008-12-15, dnr 2008/23) och är i stort behov av uppdatering. 
Föreningslivet ser annorlunda ut nu och förändringar sker ständigt. 
Bidragsbestämmelserna har en tydlig satsning på barn och ungdomar, 
särskilt åldersgruppen 13-19 år samt att aktivet och utveckling ska 
uppmuntras. Beräkningskoefficienten förändras, vilket medför att värdet på 
varje aktivitetstillfälle ökar i värde.     

Sedan ärendet togs upp i kultur- och livsmiljöutskottet 2016-05-11 har 
förvaltningens förslag till bestämmelser för föreningsbidrag reviderats så att 
belopp avseende aktivitetsbidrag per sammankomst har lagts in i 
dokumentet. Likaså har belopp för bidrag till pensionärsföreningarna 
fastställts i dokumentet.  

Beslutsunderlag 
Bidragsregler för föreningar i Håbo kommun, daterad 2016-04-29, reviderad 
2016-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Werner Schubert (S) yrkar på att utskottet ska lämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Sabine Noresson (MP) yrkar att utskottet beslutar att till kommunstyrelsen 
förordar förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kultur- och livsmiljöutskottet att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut.  

Reservation 
Werner Schubert (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Kulturchef 
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