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§ 1 Dnr 79  

Mötets öppnande Upprop, val av justerande, 
fastställande av dagordning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Pyry Niemi (S) till justerare av dagens 

protokoll. 

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg: 

Övrig fråga: E-media på biblioteket 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 

jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen. 
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§ 2 Dnr 2019/00113  

Budget och mål 2020, internbudget, 
investeringsbudget, ramar, mål, plan 2021-2022 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till 
Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 2019/00336 beslutsdatum 

2019-12-09 § 168 hanteras av den enhet och förvaltning som ansvarar för 

framtagning av grönstrukturplanen; plan och exploatering på 

Kommunstyrelsens förvaltning.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Budget 

och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022.   

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fortsättningsvis ska skriftligt 

utskick alltid göras inför budgetärende. Föredragning ska ske vid större 

avvikelse, annars är det upp till nämnden att läsa in sig på ärendet. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutar om en ram på 54,2 miljoner kronor till Kultur- 

och fritidsnämnden för 2020. Det är en ökning med totalt 2,5 miljoner 

kronor från budget 2019.  

Kommunfullmäktige beslutade att en satsning ska ske på 

fritidsgårdsverksamhet. Övrig satsning prioriteras till att kunna öka 

servicegraden till föreningar på utomhusanläggningar samt besökare på 

simhallen. Även fritidsbanken kan nu finansieras. 

Effektiviseringskrav på 651 000 kronor samt övriga minskningar innebär att 

totala ökningen för nämndens ram är 2 466 000 kronor. 

Investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige är 1 650 000 kronor. 

Förvaltningen redovisar önskad prioritering enligt följande: Redskapsbärare, 

band till ismaskin, ljudanläggning och ytterligare inventarier på fritidsgård.  

Förvaltningen föreslår fyra utvecklingsmål för 2020. Dessa strävar samtliga 

till högre nivå på service och effektivare organisation.  För grunduppdraget 

har två kritiska kvalitetsfaktorer identifierats och kommer följas under 2020. 

Uppföljning av både utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer sker i 

dialogform mellan förvaltning och nämnd enligt den tillitsbaserade 

styrmodellen.  
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I kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut 2019-12-09 § 168 gavs 

kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat 

naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön. Ärendet KS 2019/00336 

behöver hanteras av annan förvaltning då skyddsfrågor och naturområden 

inte ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarområde. Ärendet har inte 

beaktats i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan och analys för 

2020. Ärendet bör hanteras av den enhet och förvaltning som ansvarar för 

framtagning av grönstrukturplanen; plan och exploatering på 

Kommunstyrelsens förvaltning.  

  

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022 

Konsekvensbeskrivning av budget 2020 av Kultur- och fritidsförvaltning 

Konsekvensmatris av budget 2020 av Kultur- och fritidsförvaltning.    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för vidare behandling 

Förvaltningsekonom 
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§ 3 Dnr 2019/00129  

Alternativ till Jan Fridegårdspriset 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till 
Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar revidering av Regler för Jan Fridegårdpriset. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för Jan Fridegårdspriset KS 

2013/106 nr 2013.2562.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av Jan 

Fridegårdspriset beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.    

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 

i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan 

Fridegårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn 

föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att Regler för Jan Fridegårdspriset 

revideras på följande punkter: 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-

01. 

§ 3 revideras till att priset delas ut vartannat år på dag och plats som kultur- 

och fritidsförvaltningen beslutar om. 

I nuvarande § 3 anges att priset delas ut vartannat år på Jan Fridegårds 

födelsedag 14 juni eller vid annan dag som kommunstyrelsen beslutar om 

och att prisceremonin genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö. De nuvarande reglerna begränsar till en plats 

och tid som inte uppfyller krav på tillgänglighet eller kommer allmänheten 

till godo. Vartannat år delas priset ut av Uppsala kommun utan regler som 

styr utdelningen. Prisutdelningen bör framöver genomföras på 

tjänstemannanivå även i Håbo kommun. 

För år 2020 föreslår förvaltningen att Jan Fridegårdspriset delas ut i 

samband med införandet av en ny Fridegårdsfestival som är öppen för 

allmänheten och i samarbete med grundskolan innehåller riktade aktiviteter 

till skolan som bättre skulle uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten.  

Förslaget är att festivalen förläggs till skolterminen för att passa skolan och 

målgruppen bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett 
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festivalprogram med aktiviteter för valda årskullar under skolveckan och en 

festivaldag för allmänheten på lördagen där även prisceremonin äger rum. 

Ceremonin har kostat 75 000 kr och delar av det går till juryarbetet. 

Resterande del kan fortsättningsvis läggas på Fridegårdsfestivalen med 

tillskott av medel från allmänkulturbudgeten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Alternativ till Jan Fridegårdpriset, KFN 2019/00129 nr 

614, 2020-01-09 

Regler för Jan Fridegårdspriset KS 2013/106 nr 2013.2562 

Förslag till Regler för Jan Fridegårdspriset KFN 2019/00129 

   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för vidare behandling 
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§ 4 Dnr 2020/00006  

Revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning enligt bilaga. 

2. Kultur- och fritidsnämnden upphäver tidigare delegationsordning KFN 

2019/00131 nr 524.   

Sammanfattning  

I kultur- och fritidsnämndens nuvarande delegationsordning saknas 

delegation för förvaltningschef att teckna och säga upp avtal som 

internhyresavtal, hyresavtal med föreningar samt såsom firmatecknare för 

myndigheten underteckna i övrigt. I bifogat förslag till reviderad 

delegationsordning KFN 2020/00006 nr 764 har därför tillägg gjorts med 

punkterna 1.7, 1.8 och 1.9.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

KFN 2020/00006 nr 764   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetscontroller, för antagandedokument och publicering 

Kultur-och fritidsförvaltningen 

Berörda 
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§ 5 Dnr 2020/00007  

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och 
förvaltning av finska språket 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till 
Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella 

minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.    

Sammanfattning  

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner 

anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, § 

5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning 

till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.   

Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas 

rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan 

kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur 

minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och 

förvaltning av finska språket, 2020-01-10, KFN 2020/00007 nr 768 

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska 

språket, KFN 2020/00007 nr 767      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för vidare behandling 
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§ 6 Dnr 2020/00002  

Beslut och skrivelser ställda till kultur- och 
fritidsnämnden 2020-01-21 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisade skrivelser   

Sammanfattning  

Följande skrivelser har inkommit eller upprättats, sedan den senaste 

redovisningen, till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-12-03:   

 

- Beslut från KF 2019-12-09 § 170 Motion: Fossilbränslefria transporter 

- Styrdokument Policy för synpunktshantering 

- Beslut från KF 2019-12-09 § 173 Policy för synpunktshantering 

- Beslut från KF 2019-12-09 § 174 Revidering av regler för föreningsbidrag 

2019 

- Beslut från KF 2019-12-09 § 183 Entledigande från uppdrag som ledamot 

i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval  

- Inbjudan till 2020 års nationella Välfärdskonferens 5-6 mars Information 

till Kommunledningen och ordföranden i KS KF nämnder och bolag 

Beslutsunderlag 

Skrivelser enligt ovan     
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§ 7 Dnr 2020/00008  

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av 
bidragsbeslut 2020-01-21 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut. 

2. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om bidragsbesluten.   

3. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram 

rutin för tydligare sammanställning av bidragsbesluten.  

4. Kultur- och fritidsnämndens beslutar att sammanställningen av 

bidragsbesluten ska ske halvårsvis.  

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut för perioden 2019-11-22- 2020-01-13 föreligger:  

Delegationsbeslut fattade inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning, se 

separat förteckning.  

Besluten finns med i en pärm vid sammanträdet. 

Under perioden 2019-11-22- 2020-01-13 togs följande bidragsbeslut, se 

separat utbetalningslista 

   

Beslutsunderlag 

Delegeringslista, Delegationsbeslut 2019-11-22- 2020-01-13 

Utbetalningslistor bidrag 2019-12-09 och 2020-01-07 

   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Föreningsansvarig, för känndom 

Kulturansvarig, för känndom 
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§ 8 Dnr 2019/00116  

Ny sporthall/idrottshall/multiarena 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschef att ge i uppdrag 

till lokalförsörjningschef att genomföra en förberedelsefas som inkluderar 

en förstudie och en behovsanalys av en ny sporthall/idrottshall/multiarena.   

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förberedelsefasen ska ske i 

samråd med tänkta nyttjare. 

 

Sammanfattning  

Såväl kultur- och fritidsförvaltningen som barn- och 

utbildningsförvaltningen ser stora behov av en ny 

sporthall/idrottshall/multiarena. Föreningslivets behov av fler lokaler är 

stort. Föreningsansvarig har tittat över såväl interna och externa lokaler till 

föreningarna. Befintliga lokaler räcker inte till för att tillgodose 

föreningarnas behov av halltider. Flera föreningar står i kö för att få boka 

fler tider. Grönadalenskolan saknar egen skolidrottshall.  

En förberedelsefas som inkluderar en förstudie och en behovsanalys av en 

ny sporthall/idrottshall/multiarena måste därför beställas av 

lokalförsörjningschefen. Kostnaden för förberedelsefasen beräknas till 

500 000 kr och fördelas lika mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ny sporthall/idrottshall/multiarena, KFN 2019/00116 nr 

387, 2019-12-06    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roger Norin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet 

att förberedelsefasen ska ske i samråd med tänkta nyttjare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Roger Norins förslag och finner att 

så sker.  

Protokollsanteckning 

Kultur- och fritidsnämnden står bakom beslutet men ställer sig kritisk till 

budgetprocessen och ansvarsfördelningen i ärendet. Finansiering för 

förstudie finns inte medräknat inom förvaltningens relativt lilla budget. 

Kostnader för förstudie av multiarenan om 250 000 kr har inte beaktats av 

kommunfullmäktige i budgeten. Till nästa år måste det vara en rättvis 
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budgetprocess. Det får inte komma överraskningar som detta i budgeten 

med nya ekonomistyrprinciper som inte beaktats i budgetarbetet. 

Ansvarsområdena måste vara tydligt utredda.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Lokalförsörjningschef 

Kommunstyrelsen, protokollsanteckning för känndom 
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§ 9 Dnr 2019/00146  

Information Skokloster 4H 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om ärendet Skokloster 4H. Ärendet 

återremitterades av nämnden 2019-12-03 § 92. Förvaltningens initiala 

förslag var att kunna stödja Skokloster 4H med medel från 

föreningsbidraget. Föreningen och föreningsformen erbjuder något som inte 

finns i kommunen varför förvaltningen initialt ville stödja föreningen.  

Samtidigt pågår nu ett arbete med besöksutveckling i Skokloster. 

Förvaltningen har även fått nya prioriterade angelägenheter som multiarena 

och ökade lokalvårdskostnader varför några medel från bidragsbidragen till 

Skokloster 4H inte finns att ge.  

Samtal har pågått och kommer fortsatt pågå med aktörer i Skokloster utifrån 

besöksnäringsaspekt och samfinansiering.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Skokloster 4H, för kännedom 
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§ 10 Dnr 80  

Övrig fråga: E-media på biblioteket 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur-och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att slutföra den 

påbörjade utredningen kring e-media och återkomma med information när 

det finns ett fungerande system.  

Sammanfattning  

Ordförande lyfter frågan om köpstopp kring e-media 

Förvaltningschef informerar om att ett inköpsstopp infördes fjärde kvartalet 

och begränsas nu till tre e-media per vecka. Efterfrågan från medborgarna 

ökar. Lagkrav att tillhandahålla e-böcker men ingen reglering kring 

prissättning. Förvaltningen har en begränsad summa om 100 000 kr för e-

media per år. Skolan lånar även via e-media. Förra året drog e-media iväg 

100 000 kr över budget, därav köpstoppet. Förvaltningen arbetar för att hitta 

en modell för utlåning av e-media som är hållbar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pyry Niemi (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschef i 

uppdrag att slutföra den påbörjade utredningen och återkomma med 

information när det finns ett fungerande system.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Pyry Niemis förslag och finner att 

så sker.    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Verksamhetsledare biblioteket, för kännedom 

 

 


