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Tid och plats Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Per Widén (C), Ordförande 

Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande 

Jan Sundling (M) 

Shiva Samadi (S) 

Tiina Fransson (SD) § 8-13 

Övriga närvarande  

Ersättare Roger Norin (L), ledamot § 14-18 

Tony Klaesson (KD) 

  

Tjänstemän Jytte Rudiger, förvaltningschef 

Clara Thorgren, sekreterare  

Marie Holmqvist, kulturchef 

Hans-Martin Akleye, fritidschef   

  

Justering  

Justerare Shiva Samadi (S) 

Tid och plats 2019-02-25, kl. 18.00, Övergransalen    

Justerade paragrafer §§ 8-18 

  

Ajournering Kl. 19.30, mellan § 12 och § 13 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Clara Thorgren   

Ordförande 
 

  

Per Widén  

Justerare 
 

 

Shiva Samadi 
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§ 8 Dnr 79  

Mötets öppnande  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Shiva Samadi (S) till justerare av dagens 

protokoll.  

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg: 

Inbjudningar  

Sammanfattning  

Dagens sammanträde hålls i bibliotekets lokaler. Innan sammanträdet 

öppnas visas nämnden runt och får information om biblioteket och dess 

verksamhet. 

Mötet öppnas och kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, 

utser justerare att jämte ordförande justera protokollet samt fastställer 

dagordningen för dagens sammanträde.  
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§ 9 Dnr 85  

Information, föreningsbidrag, taxor och avgifter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Hans-Martin Akleye, fritidschef, informerar om föreningsbidrag, taxor och 

avgifter. 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 

olika ekonomiska bidrag. Bidragen är avsedda att vara ett stöd till lokala 

organisationer/föreningar som bedriver verksamhet för Håbo kommuns 

invånare.  

Fritidschefen informerar om preliminär bidragsfördelning för 2019 och 

bidragsformerna enligt nedan: 

Lokalt aktivitetsbidrag 

Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 

Ungdomsbidrag 

Kultur- och arrangemangbidrag 

Uppdragsbidrag 

Lokal- och driftsbidrag 

Projektbidrag och nattvandringsbidrag.  

 

Avslutar med att informera om taxor, avgifter och om systemet för bidrag 

och hyror.  

Beslutsunderlag 

Regler för föreningsbidrag   
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§ 10 Dnr 2019/00020  

Bidrag per deltagaraktivitet för Lokalt aktivitetsbidrag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsnivån för Lokalt 

aktivitetsbidrag 2019 ska vara 12 kronor per deltagaraktivitet.   

Sammanfattning  

I och med budgetökningen till föreningsbidrag 2018 och 2019 föreslår 

förvaltningen att ett fokus läggs på ungdomsföreningar genom att i stort sett 

fördubbla bidraget per deltagaraktivitet i aktivitetsbidraget till 12 kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/00020, 2019-02-04   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Fridtidschef  
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§ 11 Dnr 2019/00021  

Bidrag per medlem för pensionärs- och 
handikappföreningar 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidraget till Pensionärs- och 

handikappföreningar 2019 ska vara 70 kronor per medlem.   

Sammanfattning  

Till pensionärs- och handikappföreningar betalas ett bidrag per medlem ut. 

Förvaltningen föreslår att bidraget för 2019 skavara 70 kronor/medlem.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Dnr 2019/00021, 2019-02-04   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Fridtidschef  
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§ 12 Dnr 2019/00036  

Uppdrag om att utreda fritidsgårdsverksamheten  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 

fritidsgårdsverksamheten.    

Sammanfattning  

Idag är fritidsgårdsverksamheten organiserad utifrån att det finns två gårdar, 

två personalgrupper och två budgetar. Förvaltningen ser behov av att se över 

fritidsgårdsverksamheten utifrån de behov som finns idag. Även ta fram en 

framtida behovsanalys sett till befolkningsökning och socioekonomiska 

utmaningar. Se över hur verksamheten arbetar, vilka områden som kan 

förbättras och effektiviseras för att kunna erbjuda en modern 

ungdomsverksamhet.  

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 

fritidsgårdverksamheten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-06   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef  
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§ 13 Dnr 2019/00008  

Budget och mål 2019, internbudget, 
investeringsbudget, ramar, mål, plan 2020-2021 

Kultur- och fritidsnämndens förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden tillfälligt 

under 2019 kan omdisponera medel för kapitalkostnader.   

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner förslag till Budget år 2019, plan år 

2019-2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 

efterfrågad omdisponering av kapitalkostnader tillfälligt under 2019. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhetsplan och mål 2019 tas 

upp som nytt ärende vid nämndsmöte i mars.   

Sammanfattning  

Kultur och fritidsnämnd har en tilldelad ram på 51,4 miljoner kronor. 

Tillskottet för kultur och fritidsnämnden jämfört med budget 2018 är 4,9 

miljoner kronor. I tillskottet finns 500 000 kronor för 

organisationsförändring, 2,9 miljoner kronor för kapitalkostnader som är 

låsta samt ett riktat tillskott på 1,5 miljoner kronor till föreningsbidrag. 

Investeringar i ny fotbollsanläggning innebär ökade driftkostnader. Dessa 

har inte tillförts nämnden varför en tillfällig lösning för 2019 föreslås. 

Kommunfullmäktige beslutade att eventuella överskott på kapitalkostnaden 

gällande fotbollsanläggningen på 2,6 miljoner kronor inte får användas.  I 

och med att ingen hänsyn tagits till ökade driftskostnader föreslår nämnden 

att överskott av kapitalkostnaden används till driftskostnaderna. Den totala 

kapitalkostnaden för 2019 beräknas bli ungefär 1,4 miljoner kronor. Det är 

totalt 1,2 miljoner kronor som föreslås omdisponeras tillfälligt under 2019. 

Resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020. 

Med denna tillfälliga lösning lägger förvaltningen fram ett förslag till 

budget där kärnverksamheter som bibliotek, simhall och fritidsgårdar kan 

drivas som tidigare. Även Håbo festdag är då finansierad för 2019. 

Kommunens nya styrmodell innebär att nämnden ska ha möjlighet att aktivt 

delta i arbetet med prioriterade utvecklingsmål. För att detta ska bli möjligt 

föreslås att verksamhetsplan och mål 2019 tas till beslut vid nämndsmöte i 

mars.     

Beslutsunderlag 

Budget år 2019, plan år 2020-2021 Kultur och Fritidsnämnden 

§116 KF Budget år 2019, plan år 2020-2021   
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Protokollsanteckning 

Pyry Niemi (S) önskar få antecknat till protokollet att socialdemokraterna 

accepterar budgetförslaget för 2019, men vill betona att driftsbudgeten inför 

2020 måste vara fullt ut finansierad i enlighet med förvaltningens då 

redovisade önskemål.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

KS kansli för vidare hantering 

Förvaltningschef 

Ekonomichef 

Kommundirektör  
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-19  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 14 Dnr 2019/00044  

Anmälan är delegationsbeslut 

Inga delegationsbeslut anmälda för perioden 2019-01-01 - 2019-02-19 
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§ 15 Dnr 83  

Kommande workshop om nämndens mål 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Nämnden diskuterar kommande workshop om nämndens mål. Nämnden och 

förvaltningen ska ha ett inledande möte, förvaltningen återkommer med 

förslag på datum.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef  
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§ 16 Dnr 81  

Övriga frågor, inbjudningar  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och beslutar att 

förrättningsarvode utgår.  

Sammanfattning  

Ordförande informerar om inbjudan från Upplands idrottsförbund, som 

önskar att tillsammans med kommunstyrelsen träffa nämnden den 23 april.  

Ordförande informerar att det kommer hållas ett föredrag om kulturarv i 

Håbo bibliotek den 5 mars. 

Förvaltningschefen lyfter vikten av nämndens deltagande vid seminarium 

om offentlig konst i Håbo kommun.  

Ordförande informerar att Lions Quest önskar presentera sig för nämnden.   

 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-19  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 17 Dnr 2019/00045  

Nyttjanderättsavtal avseende lokal i Bålsta Centrum, 
Håbo Eneby 1:416 lokal nr R109 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till tekniska nämnden att 

underteckna nyttjanderättsavtal avseende lokal i Bålsta Centrum, Håbo 

Eneby 1:416 lokal nr R109.   

Sammanfattning  

Kulturavdelningen har erbjudits möjligheten att gratis nyttja lokal i Bålsta 

Centrum under en provperiod på tre månader med en månads automatisk 

förlängning om ingen part säger upp avtalet. Lokalen ger möjlighet att 

tillfälligt lyfta fram olika delar av verksamheten i syfte att nå nya 

målgrupper 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-13 

Nyttjanderättsavtal avseende lokal   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden  

Förvaltningschef  
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§ 18 Dnr 2019/00046  

Kultur- och fritidsnämndens representation i 
kommunala pensionärsrådet.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser:  

 

Per Widén (C) som ledamot i kommunala pensionärsrådet 

 

Shiva Samadi (S) som ersättare i kommunala pensionärsrådet    

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-11 § 37 att utöka nämndernas 

representation i kommunala pensionärsrådet. Kultur- och fritidsnämnden 

ska välja en ledamot och en ersättare till rådet.  

Rådet sammanträder: 

 

Tisdag 12 mars kl. 9.00 

Tisdag 14 maj kl. 9.00 

Tisdag 27 augusti kl. 9.00 

Tisdag 1 oktober kl. 9.00 

Tisdag 3 december kl. 9.00   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 

KS protokollsutdrag 2019-02-11 § 37   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valda 

Pensionärsrådet 

KS kansli, förtroendemannaregister 

Lön 

 

 


