
HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

OrdTårande 

Justerare 

JUSTERARE 

Kl. 08:30 onsdagen den 14 oktober 2015, Jättestora Centrumrununet, 
Konununhuset, Bålsta 

Hålcan Welin (FP), Ordforande 

Sabine Noressen (MP) 

Werner Schubert (S) 

Karin Gustafsson, enhetschef 

Risto Hurskainen, vänortsansvarig 

Pia Jexell, kvalitetssamordnare 

Sara Widströmer, sekreterare 

Werner Schubert 

Kl. 11.00 tisdagen den 20 oktober 2015, konununhuset 

§§ 38-47 

Werner Schubert 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1( 14) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sannnanträdesdatum 

Datum ror 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

2015-10-14 

Datumfår 
2015-10-20 anslags nedtagande 2015-11-11 

2(14) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(14) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

Innehållsförteckning 

§ 38 Dnr 6269/9 
Fastställande av dagordning .......................................................................................... 4 

§ 39 Dnr 6274/0 
Presentation av enheten F ö rening och Anläggning ....................................................... 5 

§ 40 Dnr 2015/00246 
Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös verksamhetsområden .......................... 6 

§ 41 Dnr 6273/9 
Redovisning av avdelningens arbete med målarbete och verksamhetsplan 
2016 ............................................................................................................................... 8 

§ 42 Dnr 6273/8 
Information om arbetet med översyn av nya föreningsbidrag ...................................... 9 

§ 43 Dnr 6273/7 
Information om ansökan från Bålsta Alpina om bidrag tilllift i 
Teknikbacken .............................................................................................................. 10 

§ 44 Dnr 6273/6 
Information om ny ishall ............................................................................................. 11 

§ 45 Dnr 6273/5 
Information om ersättningsplan för Björkvallen ......................................................... 12 

§ 46 Dnr 6271/7 
Övriga frågor/ärenden ................................................................................................. 13 

§ 47 Dnr 6270/1 
Informationer ............................................................................................................... 14 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 38 Dnr 6269/9 

Fastställande av dagordning 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att komplettera dagordningen med punkterna Nya styr
och ledningsmodellen samt kommunens kostnader får respektive få rening. 

2. Utskottet beslutar att godkänna kompletterad dagordning. 

Sammanfattning 

Föredragningslista har skickats ut inför dagens sammanträde. 

Utöver detta informerar ordfåranden om att Pia Jexell, kvalitetssamordnare 
har bjudits in får att informera om den nya lednings- och styrmodellen. 

Werner Schubert anmäler fråga om kommunens kostnader får respektive 
förening. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 39 Dnr 6274/0 

Presentation av enheten Förening och Anläggning 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

Karin Gustafsson, enhetschef får enheten Förening och Anläggning 
informerar om att enheten får närvarande arbetar med att se över en 
lokalfårsöljningsplan får kommunens egna lokaler. Några av de lokaler som 
ses över är Skeppet, Talltorp och IP-gallerian, såväl som simhallen och 
Lundby ridanläggning. Vidare har ett eventuellt projekt på Fabriksvägen 
påböljats, får att samlokalisera flera föreningar. Enheten ser också över 
ishallen, som haft problem med inbrott. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

5( 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 40 Dnr 2015/00246 

Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös 
verksamhetsområden 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Kultur och Livsmiljöutskottet fareslår kommunstyrelsen besluta 

att forvaltningen ges i uppdrag att i samband utredningen av nya 
foreningsbidrag också utreda behovet av forändringar av taxor och avgifter 
for de lokaler som Kultur och Livsmiljöavdelningen svarar for. 

Kultur och Livsmiljöutskottet fOreslår kommunstyrelsen att fOreslå 
kommunfullmäktige besluta 

2. att godkänna foreslagna ändringar av avgifterna for fjärrlån och 
expeditionsavgift. De nya avgifterna ska gälla från och med l januari 2016. 

Sammanfattning 

Idrottshallar och utomhusplaner 
Kommunstyrelsen fattade 2008 (KS 2008/101) beslut om taxor av avgifter 
vid användning av kommunens lokaler. Dessa avgifter har sedan reviderats 
av Bildningsnämnden 20 l O. Avgifterna storlek varierar beroende på vem 
som använt lokalen och vilken typ av lokal som avsetts. Lägst taxa har 
fOreningar som bedliver barn och ungdomsverksamhet haft och högst har 
privatpersoner och foretag fått betala. 

Vid enjämforelse mellan Håbo och tre närliggande kommuner- Upplands 
Bro, Knivsta och Enköping- framkommer att prioriteringen i stort är den 
samma. Barn och unga prioriteras fore privatpersoner och foretag. 

Vad får man betala? 
Om en forening som bedriver barn och ungdomsverksamhet vill hyra en 
sporthall får man i Håbo kommun betala 50 leronor per timme, Upplands 
Bro har O-taxa. I Enköping kostar samma timme 90 laonor och i Knivsta 75 
laonor. Vill man hyra en fotbollsplan (gräs) varierar priset från 50 laonor 
per timme här i Håbo till 75laonor i Knivsta och 90 laonor i Enköping. 
Upplands Bro har ingen gräsplan att hyra ut. Konstgräsplaner finns i alla 
fyra kommunerna och prissättning vari er allt från O-laonor per timme i 
Upplands Bro till 450 laonor per timme i Enköping beroende vilken tid på 
året det är. I Håbo debiteras 50 laonor per timme. 

JämfOrelsen mellan kommunerna och de olika uthyrningsbara enheterna 
visar att Håbo generelle! ligger i mitten av spannet. I vissa falla finns det 
inget att järnfora med, då vi eller någon av de andra kommunerna salmar 
järnforbara objekt. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

Behövs justeringar? 
Lokalutbudet har fårändrats sedan nu gällande taxor fastställdes och en 
genomgripande översyn göras. Översynen bör göras i samband med att vårt 
regelverk får fåreningsbidragen omarbetas. Detta arbete är påbörjat och 
beräknas vara klart i sitt fårsta steg fårsta kvartalet 2016 får att vara helt 
klart kvartal3 samma år får att kunna tillämpas från l januari 2017. 

Bibliotek och Scen 
Taxan får uthyrning av FridegåTdscenen behöver ses över och moderniseras. 
Den är i dag kommunens största scen. Under 2016 kommer scenen att 
uppgraderas och lokalen fräschas upp genom de investeringsmedel som 
tillförs. Scenen kommer att bli mer funktionell och attraktiv. 

Prislistan behöver utredas och justeras med tanke på olika kundgrupper, 
lokala föreningar och övriga föreningar, samt får olika tidpunkter på 
dagen/dygnet. Det finns bra exempel från kringliggande kommuners scener 
att utgå ifrån. Foajen (som i dag går under namnet Focarium) ska läggas till 
och prissättas särskilt. Kostnaden får hyra av telmiker måste också ses över. 

Biblioteksverksamheten ser årligen över sina avgifter. Inför 2016 är det bara 
ett par mindre justeringar som gäller fjärrlån och expeditionsavgift vid 
fakturor. Bilaga l. 

Jämförelsekommuner är Enköping, Knivsta och Upplands Bro. Flera av dem 
säger att de inte sett över sina avgifter på länge. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av "Priser får fårkommet material" 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

{! 

7( 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2015-10-14 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 41 Dnr 6273/9 

Redovisning av avdelningens arbete med målarbete 
och verksamhetsplan 2016 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

EnhetschefKarin Gustafsson informerar om pågående arbete med mål och 
verksamhetsplan får 2016. Då arbetet ännu inte avslutats kommer denna 
informationspunkt att återkomma vid senare tillfålle. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 42 Dnr 6273/8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Information om arbetet med översyn av nya 
föreningsbidrag 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

Enhetschef Karin Gustafsson informerar om att man for närvarande arbetar 
med att se över foreningsbidragen som helhet. Det system for bidrag som 
finns idag är omodernt och tar exempelvis inte hänsyn till spontant bildade 
foreningar och foreningar i projektform. Till nästa utskott kommer ett 
ramverk for foreningsbidragen att presenteras. 
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'-'KOMMUN 
Kultur- och livsmiljöutskottet 

§43 Dnr 6273/7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Information om ansökan från Bålsta Alpina om bidrag 
till lift i Teknikbacken 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

Enhetschef Karin Gustafsson informerar om att Bålsta Alpinas senaste 
ansökan om bidrag tilllift i Teknikbacken avslogs av kommunfullmäktige 
samt att Bålsta Alpina därefter inkom med en skrivelse med ett nytt forslag. 
Bålsta Alpina fareslår ett tioårigt avtal med kommunen som garanterar 
klubben extra foreningsbidrag med 200 tkr per år, vilket skulle innebära att 
klubben själva kan ta ett lån for att bygga om slddliftarna. Vidare informerar 
Karin Gustafsson om att denna fråga kommer att återkomma till utskottet 
som ett ärende när beredning har avslutats. 
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~HÅBO 
~KOMMUN 
Kultur- och livsmiljöutskottet 

§44 Dnr 6273/6 

Information om ny ishall 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Enhetschef Karin Gustafsson informerar om att Tekniska avdelningen 
utreder möjligheten till att anlägga en mini-ishall, vilket bland annat har 
anlagts i Uppsala tidigare. Detta innebär en ishall på endast 16x32 meter, 
lämpad främst fcir ålming fcir mindre barn, vilket skulle avlasta den stora 
ishallen. Vidare kan en sådan mini-ishall användas till andra verksamheter 
då det inte spolats is. Införandet i Uppsala kostader nio miljoner kronor. För 
närvarande undersöks också olika finansieringsmöjligheter. 
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~KOMMUN 
Kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 45 Dnr 6273/5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Information om ersättningsplan för Björkvallen 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

EnhetschefKarin Gustafsson informerar om att Telmiska avdelningen har 
tagit fram ett forslag till beslut om en konstgräsplan som ska placeras vid 
Futurum. Förslaget inkluderar även byggnad utrymme for ombyte och 
förråd. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

§46 Dnr 6271/7 

Övriga frågor/ärenden 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

Utskottet beslutar att notera infmmationen. 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Information om kommunens nya lednings- och styrmodell 
Kvalitetssamordnare Pia Jexell informerar om kommunens nya lednings
och stynnodell, vilken har större fokus på grunduppdrag och 
kärnverksamhet än tidigare. Modellen har också större fokus på mått för att 
utvärdera verksamhetsresultat än tidigare modeller haft. 

Kommunens kostnader för respektive förening 
Werner Schubert informerar om att man sedan tidigare efterfrågat en 
sammanställning över hur stora kostnader kommunen har för respektive 
förening för att detta ska kunna användas som underlag vid beslut. 
Sammanställningen skall avse såväl föreningsbidrag som kostnad för 
byggnader, planer och arbete med mera och bör delas per medlem för att bli 
jämförbart. Enhetschef Karin Gustafsson tar med sig frågan. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kultur- och livsmiljöutskottet 

§47 

Informationer 

Dnr 6270/1 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

Utskottet beslutar att notera informationerna. 

Sammanfattning 

Information om vänortsbesök 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

Vänortsansvarig Risto Hurskainen informerar om vänortskonferens som 
gjorts i Fredensborg den 2-4 oktober 2015. Temat får besöket var att 
involvera ungdomar i vänortsarbetet och med på resan var såväl politiker 
och tjänstemän som ett tiotal ungdomar. Ungdomarna fick delta i workshops 
får att komma fram till ideer om hur vänortsarbetet kan utvecklas. Det 
beslutades också om två framtida vänortsbesök får ungdomar - ett där Håbo 
ska stå värd får en laserdomeaktivitet i Stockholm under våren och ett där 
Fredensborg arrangerar en kombination av musik, dans, teater samt 
matlagning i november. Nu pågår formulering av fårslag till text till den nya 
verksamhetsplanen samt budgetering får nästa års aktiviteter. 

Information om integrationsprojekt 
Ordfåranden informerar om att det projekt med språk- och samhällsguider 
som pågått i kommunen löper ut nu, men att projektet har skapat intresse av 
en fortsättning. Detta gör att man nu har skissat på ett nytt projekt bestående 
av fyra delar. Dessa delar är: 

l. Språk- och samhällsguide 
2. Utveckling av fårskolelärarrollen, då förskoleläraren ofta är en nyanländs 
fårsta kontakt i den nya kommunen, och därmed mr en kulturöverbryggande 
roll 
3. Bildande av mottagningsenhet, vars syfte är att m nyanlända att komma 
in i samhället och ut i arbetslivet så snart som möjligt. 
4. Ett aktivare samarbete med fåreningslivet 

Budget får projektet kalkyleras till6,7 mnkr och så snart möjlighet finns 
kommer ansökan om medel får att genomfåra projektet skickas till 
Migrationsverket och Arvsfonden. 
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