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 Datum  
 2015-04-29  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

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

Fred Rydberg (KD) 
Johan Tolinsson (S) 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott kallas till sammanträde 

Tid Onsdagen den 13 maj 2015, kl. 08:30  

 

Plats Jättestora Centrumrummet, Landstingshuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare  

  3. Godkännande av dagordningen  

  4. Information om pågående förhandlingar med föreningar 

  5. Information om föreningsbidrag - delegationsbeslut 

  6. Information om biblioteksverksamheten 

  7. Information om HBTQ-certifiering 

  8. Information om Bålsta alpina 

  9. Information om rekryteringar på avdelningen för kultur- och livsmiljö 

 10. Avskrivning av hyresskulder, Bålsta Dojo 

 11. Avskrivning av hyresskulder, Bålsta Judo 

 12. Inrättande av ett Hälso- och trygghetsråd 
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 13. Information om kommunstyrelsens mål 

 14. Övriga frågor  

 

    
 

  

 
Håkan Welin (FP) 
Ordförande 
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 Datum Vår beteckning 
 2015-04-22 KS2015/146 nr 2015.2328 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

 
Avskrivning hyresskuld – Bålsta Dojo 
 
Sammanfattning 
Bålsta Dojo bedriver sedan 2006 sin verksamhet i en av kommunen inhyrd 
lokal i den så kallade IP-Gallerian. Föreningen har vid flera tillfällen under 
åren 2009 och 2010 påtalat fel och brister i lokalen. Det har bland annat 
varit ej fungerande värme 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 bristerna tvingats 
ställa in sin verksamhet. 

För att visa sitt missnöje har föreningen inte betalat hyran för åren 2010 och 
2011, totalt 44 416 kronor. Kommunen har upplyst föreningen 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 förs en dialog via mail med föreningen om den uppkomna 
situationen. För att komma vidare föreslår kommunen att om föreningen 
betalar hyran för år 2012, är man beredd att skriva av hela skulden. 

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

Kultur och Livsmiljös yttrande 

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

Ekonomi 

Hela kostnaden tas av Kultur och Livsmiljö, enheten för förening och 
anläggning, inom befintlig budgetram 2015. 

 

Beslutsunderlag 
– Utdrag hur hyresreskontra 2015-04-15 
– Mail daterad den 3 december 2012 till Bålsta Dojo 
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 Datum Vår beteckning 
 2015-04-22 KS2015/146 nr 2015.2328 

 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

__________ 

Beslutsexpediering 
Kultur och Livsmiljö – enhetschefen för förening och anläggning 

Ekonomiavdelningen – ekonomichefen 

Bålsta Dojo - ordförande 



Utskrivet a' 
Namn: Hyresfaktura: Håbo kommun 

Från: 

Arende: Hyresfaktura 

Till: • Bålsta Dojo <info@balstadojo.com> 

Hej. 

Det är dags att fakturera föreningslokaler för perioden 2012. 

den 3 december 2012 15:14:25 
Sidan 1 av 1 

den 3 december 2012 15:14:04 :::~0[~ 

Jag seratt Bålsta Dojo inte betalt hyresräkning för 2011. Fakturan är på 21.970 kr. Fakturanummer401296 
Jag vet och förstår att detta är ett sätt att markera att lokalen inte i alla avseenden uppfyller kraven man kan 
ha på en lokal. 
Detta har jag full förståelse för. 
Dock finns det ett sätt att markera sitt missnöje på som innebär att istället för att betala hyresfaktura så 
avsätter man samma summa på ett konto hos länsstyrelsen , för att på detta sätt visa att man har för avsikt 
att göra rätt för sig, när hyresvärden gjort rätt från sitt håll. Detta har enligt vår kännedom inte skett. 

För att få någon reda i detta så kan jag tänka mig att skriva av den uppkomna skulden som ni har hos 
inkasso på 22.286 kr varav inkassoavgift på 316 kr, i det fall att ni betalar hyran för 2012m, alternativt 
kontaktar länsstyrelsen för att se hur ni kan gå till väga för att göra på rätt sätt. 

Jag vill gärna se att avslut på detta ärende, innan vi går in i nästa fas med ny lokal osv. 

Med vänlig hälsning 



Redovisning och Reskontra 
RESKONTRAFÖRTECKNING 

Person/orgnr 

Kundnummer ......... : 3915 Namn. : BALSTA DOJO 
Externt kundnummer.:- C/o .. :  

C/o .. : 

Fakturanr stat Typ Kredtyp Ffd/inb Belopp Val K 
/Anmärkning 

401296 OP FA KF1 20120122 21970.00 SEK 3 
Hanna R ska träffa de, avvaktar hantering. 140603 

401296 OP FK KF1 '20i20217 316.00 SEK 

602656 OP FA KF1 20101229 21970.00 SEK 3 
Hanna R ska träffa de, avvaktar hantering. 140603 

602656 OJ? FK KF1 20110215 160.0.0 SEK 

Tot i SEK för urval kundnr 3915 4441.6.00 

Tot i SEK för urval pnr/orgnr 8024458518 4441.6.00 

sida: 

Datum R Datum 

2 20120122 

2 20101229 

2 l 2 

Kundsaldo i SEK 
Personnr .. : 
Personnr2 . : 

44416.00 
Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul
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 Datum Vår beteckning 
 2015-04-22 KS2015/147 nr 2015.2339 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

 
Avskrivning av hyresskuld - Bålsta Judo 
Sammanfattning 
Bålsta Judo bedriver sedan 2006 sin verksamhet i en av kommunen inhyrd 
lokal i den så kallade IP-Gallerian. Föreningen har vid flera tillfällen under 
åren 2009 och 2010 påtalat fel och brister i lokalen. Det har bland annat 
varit ej fungerande värme vilket bidragit till att inomhustemperaturen vid 
flera tillfällen 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 föreningen inte betalat hyran för åren 2010 och 
2011, totalt 84 863 kronor. Kommunen har upplyst föreningen 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 förs en dialog via mail med föreningen om den uppkomna 
situationen. För att komma vidare föreslår kommunen att om föreningen 
betalar hyran för år 2012, är man beredd arr skriva av hela skulden. 

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

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningen har uppfattat mailen den 3 december 2012 som ett förslag till 
uppgörelse och agerat därefter, det vill säga, betalat hyran för år 2012 mot 
att skulden skrivs 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 
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 Datum Vår beteckning 
 2015-04-22 KS2015/147 nr 2015.2339 

 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kultur och Livsmiljö – enhetschef för Förening och Anläggning 

Ekonomiavdelningen – ekonomichef 

Bålsta Judo – ordförande 

 



~~~~~~"""""·~~·" " ~· "" "" 

Redovisning och Reskontra 

Person/orgnr ... -

Kundnummer ......... : 1172 
Externt kundnummer.:-

Fakturanr stat Typ 
/Anmärkning 

401295 OP FA 

Kr ed typ 

KFO 

REsKONTRAFÖRTECKNING 

Namn.: BÅLSTA JUDOKLUBB 
C/o .. : 
C/o .. : 

Ffd/inb Belopp Val 

20120122 42000.00 SEK 
Bestrider, Pernilla M-N har koll på detta. 

602655 OP FA KF1 20101229 42000.00 SEK 
Hanna R ska träff,a de, avvaktar hantering. 140603 

602655 OP FK KF1 20110215 683.00 SEK 
ska tas bort enligt pernilla 

Tot i SEK för urval kundnr 1172 84683.00 

Tot i SEK för urval pnr/orgnr - 84683.00 

K Datum 

3 

3 

Sida: 

R Datum 

2 20120122 

2 20101229 

2 l 2 

Kundsaldo i SEK 
Personnr .. : -
Personnr2 . : 

84683.00 



Utskrivet av: 
Namn: Hyresfaktura : Håbo kommun 

Från: 

Ärende: Hyresfaktura 

Till: • bjkjudo@hotmail.com 

Hej. 

Det är dags att fakturera föreningslokaler för perioden 2012. 

den 3 december 2012 15:25:54 
Sidan 1 av 1 

den 3 december 2012 15:25:48 §~~~~ 

Jag ser att Bålsta Judo inte betalt hyresräkning för 201 O samt 2011. Fakturan båda gångerna är på 42.000 
kr. Fakturanummer 602655 och 401295 
Jag vet och förstår att detta är ett sätt att markera att lokalen inte i alla avseenden uppfyller kraven man kan 
ha på en lokal. 
Detta har jag full förståelse för. 
Dock finns det ett sätt att markera sitt missnöje på som innebär att istället för att betala hyresfaktura så 
avsätter man samma summa på ett konto hos länsstyrelsen , för att på detta sätt visa att man har för avsikt 
att göra rätt för sig, när hyresvärden gjort rätt från sitt håll. Detta har enligt vår kännedom inte skett. 

För att få någon reda i detta så kan jag tänka mig att skriva av den uppkomna skulden som ni har på 
restlängd på 84.000 kr, i det fall att ni betalar hyran för 2012, alternativt kontaktar länsstyrelsen för att se 
hur ni kan gå till väga för att göra på rätt sätt. 

Jag vill gärna se att avslut på detta ärende, innan vi går in i nasta år med nya krafter och förnyad energi. 

Med vänlig hälsning 



 

  1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-22 KS nr 2015.1892 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 
Hälso- och trygghetsråd  
Sammanfattning 
Kommunens uppgift är bland annat att skapa goda livsmiljöer och goda 
levnadsförhållanden till medborgarna i nära sammarbete med berörda 
myndigheter och organisationer. Genom en tydligare arbetsstruktur ökar 
förmågan att identifiera och förebygga olika risker. Kommunstyrelsens 
förvaltning har därför i samråd med socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och i nära anslutning med det arbetet kring 
närvårdsutveckling som pågår i Uppsala län, utrett hur formen för ett 
utvecklat samråd- och samverkansarbete inom detta ganska breda område 
skulle kunna se ut.  

Mot bakgrund av detta förslår förvaltningen att det Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) avvecklas och ersätts av ett Hälso- och trygghetsråd. 

Det förslagna rådet skulle fungera som ett verksamhetsövergripande 
samråds- och samverkansorgan inom socialt förebyggande, 
trygghetsskapande och hälsofrämjande arbete med syfte att identifiera och 
förebygga olika risker och social oro. Arbetet samordnas inom ramen för 
folkhälsa, drog och brottsförebyggande arbete, närvård samt krisberedskap. 
Det är således ett bredare ansvarsområde än nuvarande BRÅ, med tydligare 
synergieffekter. 

Organisation  
Hälso- och trygghetsråd ingår i organisationsstrukturen för Hälsa, trygghet 
och närvård. Hälso- och trygghetsrådet förslås organiseras via 
kommunstyrelsen och sammanträda en gång per termin.  Rådets verksamhet 
omfattar socialt förebyggande-, 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. Avrapportering från arbetsgrupperna sker två gånger 
per år.  

Syfte med ny struktur för samverkan 
• att landsting, kommun, polis och räddningstjänst samordnar sina 

insatser för att effektivt utnyttja resurserna för både individ och 
samhällets bästa  

• att öka samverkansaktörernas förmåga att uppnå social hållbarhet 
genom att identifiera och förebygga socialarisker 
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KS nr 2015.1892 

 

• att ge exempel på gemensamma metoder och uppföljningsbara 
nyckeltal  

• att kvalitetssäkra och samordna det hälsofrämjande arbetet 

• att öka kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga 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 inryms inom samverkande 
aktörers ordinarie budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
- Reglemente för Hälso- och trygghetsråd 

 
Kultur och livsmiljö utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avveckla det Brottsförebyggande rådet. 

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

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

 
 
Beslutsexpediering 
Lokalpolisområde Enk./Håbo 
Direktion Kommunalförbund Räddningstjänst Enköping/Håbo 
Hälsoäventyret i Håbo 
Säkerhetssamordnare 
Håbohus AB 
Företagarföreningen 
Svenska Kyrkan i Håbo 
Kultur och livsmiljöavdelningen 



 

  3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-22 

 
KS nr 2015.1892 

 

Socialnämnden 
Barn och utbildningsnämnden 
Landstingets ledningsgrupp 
Närvårdskoordinator 
Plan och utvecklingsavdelningen 
Gatuenheten 
 



 

 

 

REGLEMENTE 
               

Reglemente för Hälso- och trygghetsråd 

 

 



 

 REGLEMENTE Sida 2 av 2 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-29 KS2015/164 nr 2015.2538 

 

Reglemente för Hälso- och trygghetsråd 
 
Rådets uppgift 
Hälso- och trygghetsrådet är knutet till kommunstyrelsen. 
Rådets är ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan. Uppdraget är ökad kunskap 
inom området social hållbarhet och omfattar socialt förebyggande-, trygghetsskapande- och 
hälsofrämjande arbete i befolkningen med fokus på barn och unga. För ett Håbo där alla ges goda 
förutsättningar att må bra och utvecklas. 
 
Sammansättning, mandatperiod och arbetsformer  
Kommunstyrelsens representanter består av kommunstyrelsens arbetsutskott och utses för en 
mandatperiod i taget året efter allmänna val.  
 
Samverkande aktörer: Lokalpolisområde Enköping/Håbo, Direktion Kommunalförbund 
Räddningstjänst Enköping-Håbo, Hälsoäventyret i Håbo, Håbohus AB, Företagarföreningen, 
Familjeläkarna i Bålsta och Svenska Kyrkan utser själva var sin ledamot att ingå i rådet. Ledamot 
anmäls till rådets sekretariat.  
 
Samtliga ledamöter och närvarande tjänstemän har rätt att ställa och väcka frågor i rådet. Rådet äger 
ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och har inte rätt att väcka frågor i 
kommunstyrelsen.  
 
Organisation, arbetsformer och administration 
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet. Vid dennes frånfälle ingår vice ordförande i 
dennes ställe. 
 
Rådets sekreterarskap hanteras av tjänstemän på avdelningen för kultur- och livsmiljö vid 
kommunstyrelsens förvaltning. Vid behov deltar andra tjänstemän från de kommunala 
förvaltningarna. Rådets arbete ska samordnas med det närvårdsarbetet som bedrivs i kommunen. 
Rådet sammanträder en gång per termin. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller 
mer än hälften av rådets ledamöter begär det. I övrigt beslutar rådet om sina egna rutiner och 
adjungerar deltagare vid behov.  
 
Kallelse och föredragningslista till rådets sammanträde utfärdas av ordförande och ska på lämpligt 
sätt vara ledamöterna tillhanda senast 7 dagar före sammanträde.  
 
Vid sammanträde förs protokoll, som godkänns av ordförande samt justeras av en av rådet utsedd 
ledamot. Justerare bör vara en ordinarie ledamot enligt ett roterande schema.  
 
Arbetsutskott  
Kommunstyrelsens arbetsutskott bildar rådets arbetsutskott och utses av KS. 
 
Ekonomisk ersättning 
Ersättning utgår enbart till kommunstyrelsens arbetsutskott vilka är utsedda av kommunstyrelsen och 
ingår i rådet, enligt gällande bestämmelser och regler för kommunens arvoden.  
 
Giltighetstid och ändring av reglementet 
Reglementet gäller tills vidare. Ändringar beslutas av Kommunstyrelsen. 
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