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KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

Ledamöter 

Håkan Welin (FP), ordförande 
Sabine Noresson (MP) 
Werner Schube1t (S) 

KALLELSE 
Datum 

2015-02-05 

Ersättare 

Fred Rydberg (KD) 
Johan Tolinsson (S) 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott kallas till sammanträde 

Tid Onsdagen den 18 februari 2015, Idoekan 08:30 

Plats Stora Centrumrummet, Landstingshuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Dialog kring avtal med föreningar avseende lokaler etc med syfte att återkomma med får
slag 

5. Information om sommatjobb 2015 

6. Information om personalärende 

7. Information om arbetsmiljöärende, avdelningen torkultur-och livsmiljö 

8. Information om Håbo Festdag 

9. Utbildningsbehov ku ltur- och livsmiljöutskottet 

l O. Genomgång av reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet 

11. Övriga frågor 
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_, KOMMUN 

REGLEMENTE 

Reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet 



REGLEMENTE 2 f'1l ~ HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-09 

Vår beteckning 
KS2014/174 nr 2014.3726 

Reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet 

Utöver det som står shivet om kommunstyrelsen i kommunallagen och det allmänna 
nämndreglementet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

§ l Uppgifter 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ettkultm-och livsmiljöutskott. Kultw·- och livsmiljöutskottet 
ansvarar får beredning av de ärendegrupper som återfinns under § 11 i kommunstyrelsens 
reglemente. Kultur- och livsmiljöutskottet får avgöra ärenden på delegation i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar. 

§ 2 Utskottets sammansättning 
Kultur- och livsmiljöutskottet består av tre (3) ledamöter och två (2) ersättare. Ledamöterna och 
ersättarna utses av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 

En ordförande utses bland kultur- och livsmiljöutskottets ledamöter utav kommunstyrelsen får en 
mandatperiod. 

Om ordfåranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får en längre tid än tre månader kan kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara 
ersättare får ordfåranden. Ersättaren fullgör ordfårandens samtliga uppgifter, 

§ 3 Ersättaa·e 
Ersättare får endast närvara vid utskottens sammanträden om de har kallats in att tjänstgöra då 
ordinarie ledamot har fått förhinder att närvara. Inkallande av ersättare sker i den ordning som 
fullmäktige fastställer efter fårslag från respektive patti. 

A v går en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav kommunstyrelsen 

§ 4 Sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet eller kommunstyrelsen bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter 
begär det. 

Utskottet får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ett 
ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av två (2) av de närvarande 
ledamöterna. 

§ 5 Beredning och delegation 
De ärenden inom utskottets ansvarsområde som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska 
beredas av utskottet om beredning behövs. 

De ärenden i viU<a kultur- och livsmiljöutskottet äger rätt att besluta åt kommunstyrelsen anges i 
kommLmstyrelsens delegationsordning. 
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