
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-10-04  

Kultur- och livsmiljöutskottet  

 

Tid och plats Kl. 16:00 tisdagen den 4 oktober 2016, Jättestora Centrumrummet, 
Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Håkan Welin (L), Ordförande 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Fred Rydberg (KD), tjänstgör för Sabine Noresson (MP) 

  
Tjänstemän Hannah Rydstedt, kulturchef 

Karin Gustafsson, enhetschef 
Marie Holmqvist, enhetschef 
Sara Widströmer, sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Fred Rydberg (KD) 

Tid och plats Fredagen den 7 oktober 2016, Jättestora Centrumrummet 

Justerade paragrafer §§ 29-33 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Håkan Welin  

Justerare 
 

 

Fred Rydberg 

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

Organ Kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-10-04 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-10-10 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-10-31 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 29   

Mötets öppnande 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
1. Kultur- och livsmiljöutskottet väljer Fred Rydberg (KD) till justerare av 
dagens protokoll.  

2. Kultur- och livsmiljöutskottet fastställer dagordningen.  

Sammanfattning  
Fred Rydberg (KD) väljs till justerare av dagens protokoll och dagordningen 
fastställs. Punkt 7, workshop om kultur- och livsmiljöprogrammet, utgår 
från dagordningen och inga övriga frågor anmäls.    

______________ 
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§ 30   

Information från verksamheterna 

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

Sammanfattning  
Marie Holmqvist, enhetschef, informerar om verksamheten på enheten 
Kultur och bibliotek, bland annat: 

• E-medborgarveckan pågår i kommunen för att öka den digitala 
delaktigheten i samhället.  

• Vänortsarbetet är delvis problematiskt, då vissa orter inte deltar i de 
vänortsaktiviteter som anordnas.  

• Representanter i det finska samrådet ifrågasätter att statsbidraget för 
finskt förvaltningsområde går till tjänsten för 
verksamhetsutvecklaren för förvaltningsområdet.  

• Ansökan om medel för att utveckla Mansängen inom projektet 
"Kreativa platser” har gjorts och beslut inväntas.  

 
Karin Gustafsson, enhetschef, informerar om verksamheter som pågår inom 
Förening och anläggning, däribland:  

• Diskussioner kring Icas eventuella etablering i Gröna dalen pågår.  
• Arbetet med simhallen pågår också och diskussion om eventuell 

nybyggnation måste påbörjas snart om det ska kunna ske i tid.  
• Arbetet med föreningsbidragen fortgår efter återremiss. Nya regler 

kommer sannolikt inte kunna träda i kraft förrän 2018.  
• Medel för bidragsutredning av konsulter har satts av i 2017 års 

budget för att se över hur mycket stöd föreningarna faktiskt får.  
 

Hannah Rydstedt, kulturchef, informerar om verksamheten hos enheten Ung 
och hälsa. Bland annat: 

• Samordnare har anställts till K5 och denna person kommer också 
arbeta med ungdomsdemokrati.  

• K5 övertar successivt hela huset på Kalmarvägen 5.  
• Stort tryck på verksamheten på Slottsgården med 50-70 besökare per 

kväll. Gårdens verksamhet flyttas till Sjövillan en kväll i veckan.  
• Ungdomsdemokratiarbetet ses över i samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen.  
  

Kulturchef, Hannah Rydstedt informerar också om att 
• Utvärdering av Håbo festdag har gjorts. Kostnaden för årets festdag 

blev ca 650 tkr.   
______________ 
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§ 31   

Information om delårsbokslutet 

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

Sammanfattning  
Hannah Rydstedt informerar om delårsbokslutet som visar ett minusresultat 
för året. Avdelningen arbetar för att minska det negativa resultatet så mycket 
som möjligt inför nästa år, som väntas bli än kärvare.  

Översyn av nyckelindikatorer visar att verksamheterna inte kommer komma 
upp till de tal som satts. Detta på grund av att de indikatorer som satts är 
jämställda med rikssnittet. Jämför man däremot med andra 
förortskommuner ligger kommunen i paritet med dessa. 

______________ 
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§ 32 Dnr 2015/00340  

Medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby läggs ner 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses 
färdigbehandlat, med hänvisning till förvaltningens redovisning om stallets 
status.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag beträffande Stall Skörby har inkommit till kommunen. 
Förslagsställaren föreslår att en 4H-gård ska öppnas i Stall Skörby när stallet 
lagts ner. Detta skulle ge invånarna möjlighet till att ha djur i sin närhet. 
Även förskolor borde, enligt förslagsställaren, ha glädje av en 4H-gård i 
närheten.  

Fastighetsenheten, som är den enhet inom kommunen som förvaltar 
kommunens fastigheter, har ännu inte fått i uppdrag att förvalta Stall 
Skörby. Stallet tillhör istället fortfarande Håbo Marknads AB. Om stallet 
framöver går över i kommunens ägo kan fastighetsenheten börja utreda 
vilka användningsområden som kan vara lämpliga för stallet. Först därefter 
är det aktuellt att bedöma vad byggnaden ska användas till.  

Intresset för Stall Skörby är stort bland kommuninvånarna och flera olika 
intressenter har anmält intresse för att starta verksamhet där. När stall 
Skörby övergått i kommunens förvaltning och dess användningsområde 
utretts kan förvaltningen börja ta ställning till de inkomna förslagen.  

Det är således för tidigt att bedöma om det blir en 4H-gård eller någon 
annan verksamhet som kommer att drivas i stallet framöver. Kommunen 
kommer dock göra denna bedömning så snart förutsättningarna tillåter.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 33   

Information om integrationsprojektet SOFIA 

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

Sammanfattning  
Ordförande Håkan Welin (L) informerar om det nystartade 
integrationsprojektet SOFIA. Håbo kommun, kultur- och 
livsmiljöavdelningen, är projektägare och projektet sker i samarbete med ett 
antal föreningar i kommunen.  

Projektmedel har sökts och beviljats från länsstyrelsen. Medel ska också 
sökas från Allmänna Arvsfonden.  

Syftet med projektet är att snabbt få in nyanlända i det lokala samhällslivet 
och grundpelaren är ett gemensamt utbyte av kultur, erfarenheter och 
förståelse.  

En styrgrupp, bestående av representanter från alla deltagande föreningar, 
har bildats och rekrytering av projektledare pågår.  Projektet avses pågå i ett 
år. Projekttiden är beroende av hur mycket medel som beviljas från 
arvsfonden.  

______________ 
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