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Ledamöter Håkan Welin (L), Ordförande 
Sabine Noresson (MP) 

Övriga närvarande  
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Tjänstemän Hannah Rydstedt, kulturchef 
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Sara Widströmer, sekreterare 

  

Justering  
Justerare Johan Tolinsson 
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§ 17   

Mötets öppnande 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
Johan Tolinsson (S) väljs till justerare. Dagordningen fastställs.  

Sammanfattning  
Mötet öppnas. Johan Tolinsson (S) väljs till justerare och dagordningen 
fastställs.  

______________ 
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§ 18   

Information från verksamheterna 

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

Sammanfattning  
Utskottet delges information från respektive enhet inom kultur- och 
livsmiljöavdelningen.  

Förening och anläggning 
Karin Gustafsson informerar om de frågor som enheten Förening och 
Anläggning för närvarande arbetar med, bland annat:  

• Arbete med lokaler och anläggningsfrågor.  
• Bildande av ett föreningsråd  
• Bålstas bästa  
• Föreningsbidragen 

Ung och hälsa 
Hans-Martin Hansen informerar om aktuella frågor för enheten Ung och 
hälsa, bland annat: 

• Genomfört vänortsutbyte i Bålsta   
• Fritidsgårdsaktiviteter på K5 för unga med funktionsvariationer  
• Välbesökt fritidsgård i Skokloster med behov av större lokaler   
• Arbete med integration, där en halvtidstjänst avsatts för ändamålet. 

 
Kultur och bibliotek 
Marie Holmqvist informerar om de frågor som är aktuella för enheten 
Kultur och Bibliotek, bland annat:  

• Pågående dialog med gymnasiet om Fridegårdsscenen  
• Projekt med skrivarverkstad för barn och unga i samarbete mellan 

biblioteket och Biskops Arnö.  
• Star Wars-dag på biblioteket nästa helg 
• Bokrea på biblioteket  
• Biblioteket håller stängt två veckor under sommaren. Då byts också 

lamporna i ljusgården.  
______________ 
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§ 19   

Informationer 

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

Sammanfattning  
a) Budget 2017 
Hannah Rydstedt informerar kort om budgetarbetet och förvaltningens 
förslag. Då avdelningen inte kunnat äska mer medel är det svårt att hantera 
de större evenemangen som nationaldagen, Håbo festdag och 
Fridegårdspriset. Verksamheten belastas i övrigt mest av lokalkostnader och 
personalkostnader.  

Vidare diskuteras simhallens renoveringsbehov och konstgräsplanen. 

b) Arenor för aktiviteter 
Hannah Rydstedt informerar om att man arbetar med frågan om arenor för 
aktiviteter genom att sammanställa de lokaler som kommunen ställt till 
förfogande för föreningslivet samt även övriga lokaler som finns men inte är 
kommunens. Nästa steg är att sammanställa föreningarnas behov och 
önskemål och analysera detta utifrån föreningslivets utveckling och vilka 
målgrupper som ska prioriteras.  

c) Aktiviteter för inkludering enligt handlingsplan 
Medel har sökts från staten för ett antal integrationsåtgärder. Avdelningen 
sökte och erhöll 350 tkr. Medlen avser   

• Mobil sommarfritidsgård  
• Program för inkludering av nya Skoklosterbor 
• Aktiviteter under sommarläger för ensamkommande 
• Stöttning av projektet "Skojboll" som Håbo FF deltar i  
• Prova-på-aktiviteter hos Bålsta Judo och Bålsta cykelklubb.  
• Studiecirkel för att stötta föreningar i integrationsarbete 
• Aktiviteter under EU-medborgarveckan 
• En "ny-i Sverige-hylla" på biblioteket 
• Föreläsning/filmvisning för Håboborna. 

d) Försäljning av fastigheten Bista 5:28 och plan för Skeppsgården 
som föreningslokal 
Hannah Rydstedt och Karin Gustafsson informerar om att ärendet är uppe 
på KSAU för beslut. En av de två fastigheterna säljs. Samtidigt ses 
Skeppsgården över som en tänkbar föreningslokal på längre sikt.  

______________ 
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§ 20 Dnr 2016/00282  

Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya taxor och 
avgifter inom Kultur- och Livsmiljös verksamhetsområde. Taxor och 
avgifter ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutade taxor och avgifter KF 
2008-12-15, dnr 2008/23.  

Sammanfattning  
Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 
justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 
en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 
justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 
planer kommer att medföra en ökad tillgänglighet. En höjning av taxorna 
syftar till att stävja en överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider 
som man inte har för avsikt att använda. De nya taxorna och avgifterna 
träder i kraft den 1 januari 2017. 

Justeringarna omfattar även taxor och avgifter inom 
biblioteksverksamheten. Nya tjänster och produkter har tillkommit.   

I förvaltningens förslag, som skickats ut inför utskottets sammanträde, utgår 
taxan för "övernattning lägerverksamhet, per hall och natt" på sid. 7, då 
kommunen inte har några hallar som uppfyller brandskyddskraven för 
övernattning. Handlingen kommer därför revideras.  

Protokollsanteckning 
Johan Tolinsson (S) reserverar sig mot föreslagna taxor och avgifter i 
följande poster i underlaget avseende taxor och avgifter, dnr. 2016/00282, nr 
67363 
Sid 1  

• Standardtaxa per lokal om ingen annan anges, per timme 
Sid 3  

• Rehabföretag per timme max 30 personer 
Sid 4 

• Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per timme  
• Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid arrangemang 

med entréavgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 
• Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 

entréavgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 
• Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 

entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 
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• Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 
•  Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 

max fyra timmar/dygn 
• Café Fridegård, endast lokal, ej tillgång till kök/servering 

Sid 5  
• Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid arrangemang 

med entréavgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 
• Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 

timmar/dygn 
• Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 

entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 
• Externa förhyrare, per timme max fyra timmar/dygn 
• Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle max 

fyra timmar/dygn 
• Hyra av teknik för bidragsberättigade föreningar, per tillfälle  

Sid 6  
• Hyra av teknik för övriga, per tillfälle 
• Hyra av tekniker, per timme 
• Medborgarhuset Rotundan per timme/dygn  
• Medborgarhuset B-salen och cellen per timme/dygn,  

 

______________ 
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§ 21 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.  

______________ 
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§ 22   

Övriga frågor/ärenden 

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

Sammanfattning  
300-årsfirande i Nittedal 
Håkan Welin (L) informerar om att kommunen är inbjuden att vara 
representerade på ett 300-årsarrangemang i vänorten Nittedal och att han 
själv kommer representera kommunen. 

Integrationsprojekt 
Håkan Welin (L) informerar om att 11 organisationer i kommunen söker 
medel från Länsstyrelsen och Allmänna Arvsfonden för ett 
integrationsprojekt bestående av språk- och samhällsguider, yrkesmentorer 
och simskola för nyanlända barn och vuxna.  

______________ 
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