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§ 89 Dnr 79  

Mötets öppnande Upprop, val av justerande, 
fastställande av dagordning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Carolina Cranser (S) till justerare av 

dagens protokoll. 

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande ändringar: 

Aktivitetsbidrag 2020, bidragsnivå per närvaromarkering och 

Uppdragsbidrag Skokloster 4 H, byter ordning. 

 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 

jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 90 Dnr 2019/00010  

Ekonomiuppföljning oktober 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomiuppföljning oktober 2019 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med nästan 2 miljoner 

kronor, 400 000 kronor lägre än förväntat. Prognosen har därmed förbättrats 

sedan delårsbokslutet per augusti. I delårsbokslutet redovisade Kultur och 

fritidsnämnden ett underskott om 1,3 miljoner kronor sett till att 

förvaltningen förväntas ha ett överskott om 2,4 miljoner. Uppföljningen per 

oktober visar en minskning av underskott med 800 000 kr. För att förhindra 

ytterligare underskott har förvaltningen infört åtgärder för att begränsa 

inköp på biblioteket, simhallen och anläggning. 

Investeringsredovisningen kommer ha ett överskott på drygt 3 miljoner 

kronor. Det är främst investeringar som inte kan genomföras under 2019 

och kommer begäras överförd till 2020 vid årsredovisningen.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse ekonomiuppföljning oktober 2019, KFN nr 671 2019-11-

20 

– Ekonomiuppföljning oktober 2019 Kultur- och fritidsnämnden   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 91 Dnr 2019/00141  

Attesträtt och attestförteckning, år 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges attesträtt under 2020 för 

ansvarskod 200000 kopplat till verksamhetskod 10600 

2. Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen ges attesträtt under 

2020 med ansvarskodsintervallet 20000-29999 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10600, 13800, 30000-36999 och 92650.  

3. Förvaltningschef ges rätt att delegera attesträtt inom organisationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och 

fritidsnämndens ordförande attesträtt under 2019 med ansvarskod 20000 

kopplat till verksamhetskodsintervallet 10600. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges attesträtt 

under 2019 med ansvarskodsintervallet 20000-219999 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10600, 13800, 26310, 30000-36999  

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen.  

Aktuell attestförteckning förvaras på socialförvaltningen där det framgår 

vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns.    

Beslutsunderlag 

- Attestförteckning 2020 Kultur- och fritidsnämnden 

- Attestreglemente 20190225 KF§10   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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§ 92 Dnr 2019/00146  

Uppdragsbidrag Skokloster 4H 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kultur- 

och fritidsförvaltningen för att utreda var i kommunen ansvarsfrågan för 

stöd till Skokloster 4H ligger.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet ska tas upp igen på 

januarinämnden. 

Sammanfattning  

Skokloster 4H-gård är ett Leaderprojekt som bedriver sin verksamhet i 

fastigheten Parkvillan intill Skokloster slott i Håbo kommun. Verksamheten 

har funnits i två år och har under den tiden etablerats till ett huvudsakligt 

besöksmål för lokalturismen, skolor och andra kommunala verksamheter. 

Skokloster 4H-gård är den första öppna besöksgården med djur i Skokloster 

och i hela Håbo kommun. Föreningen anordnar fritidsaktiviteter för barn- 

och ungdomar, verkar för social inkludering samt anordnar öppna lokala 

evenemang. Föreningen har även tagit emot praktikanter, sommarjobbande 

ungdomar och tagit emot personer som arbetstränat. Gården anordnar inne- 

och uteaktiviteter, djurskötarträffar, läger och har en aktiv 4H-klubb.  

Skokloster 4H drivs genom Uppsala 4H:s länsförbund.  Verksamheten söker 

nu stöd om 650 000 kr/år för att klara driften och kunna fortsätta bedriva 

den verksamhet som byggts upp under de två projektåren.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser verksamheten som en prioriterad 

verksamhet och inom ramen för föreningsbidraget ser förvaltningen 

förutsättningar att tillhandahålla Skokloster 4H, genom Uppsala Läns 4H 

länsförbund, ett uppdragsbidrag om 650 000 kr för 2020. Inom ramen för 

uppdragsbidraget åligger det Skokloster 4H att söka externa medel för 

aktiviteter, utveckla och erbjuda besök till gagn för kommunala 

verksamheter, verka för ett ökat medlemsantal som på sikt gör 

verksamheten mer självständig samt samverka och erbjuda aktiviteter till 

gagn för besöksnäringen. Uppdragsbidraget följs upp årligen där föreningen 

söker stöd ett år i taget. Skolkloster 4H-gård ska senast den 17 april 2020 

presentera en långsiktig plan för framtida finansiering. Vidare måste 

föreningen inkomma med en delårsrapport senast den 11 september 2020. 

Rapporten ligger till grund för beslut om eventuellt fortsatt bidrag för 2021.  

Beslutsunderlag 

Lägesrapport för Skokloster 4H sept 2017 tom dec 2018, uppdaterad 25 nov. 

2019 

Ansökan om delutbetalning från Leader, Jordbruksverket för projekttiden 

mellan sept. 2017 - dec. 2018   
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Kompletterande utredning Skokloster 4H, 2019-11-28 

Samlingsdokument underlag Skokloster 4H, 2019-11-28 

Kompletterande utredning Skokloster 4H- antal besökare och volontärarbete 

2019-12-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roger Norin (L) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 

utreda var i kommunen ansvarsfrågan för stöd till Skokloster 4H ligger. 

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till Roger Norins förslag samt tillägger att 

ärendet tas upp för ny behandling på januarinämnden.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Roger Norins förslag och finner att 

så sker. Ordförande frågar om nämnden bifaller Pyry Niemis 

tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen, för utredning 
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§ 93 Dnr 2019/00140  

Aktivitetsbidrag 2020, bidragsnivå per närvaromarkering 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsnivån för aktivitetsbidrag 

2020 ska vara 8 kronor per närvaromarkering.   

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen ska 

lämna en konsekvensanalys av förändringen senast till halvårsskiftet 2020.  

Sammanfattning  

Aktivitetsbidraget fastställs och justeras årligen utifrån de rådande förändringar 

som sker från år till år. Justeringen tar höjd för ökat föreningsdeltagande, ökade 

kostnader för lokalvård samt verksamhetsstöd till Skokloster 4H. Förvaltningen 

förslår att aktivitetsbidraget för 2020 fastställs till 8 kronor per 

närvaromarkering. Justeringen av aktivitetsbidraget kommer inte att påverka 

föreningarnas möjlighet att bedriva den verksamhet de bedriver idag.  

Sänkningen är en förutsättning för att förvaltningen ska ha möjlighet att stödja 

föreningarna med den service och det verksamhetsstöd som föreningarna har 

behov av. Förändringen innebär att fler föreningar får del av föreningsbidraget 

samt att föreningarnas efterfrågan på utökad service, som lokalvård, kan 

tillgodoses. Den justering som föreslås är utifrån rådande förändringar för 

2020.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att 

förvaltningen till kultur- och fritidsnämnden skyndsamt lämnar en 

konsekvensbeskrivning av förändringen senast till halvårsskiftet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Pyry Niemis förslag och finner att så är 

fallet.  

Protokollsanteckning 

Pyry Niemi (S) tillägger att det är önskvärt att förvaltningen tydligt 

kommunicerar till föreningarna vad föreningarna får utöver kontantstödet. Att 

förvaltningen satsar på service och att tillgodose de behov och underhåll som 

finns från föreningarnas sida. Även viktigt att föreningarna och allmänheten 

förstår varför förändringen görs.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 94 Dnr 2019/00147  

Bidrag per medlem för pensionärs- och 
handikappföreningar 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

handikappföreningar 2020 ska vara 70 kronor per medlem.   

Sammanfattning  

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

2019 var detta bidrag 70 kronor per medlem. Totalt betalades totalt 171 080 

kr ut 2019. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns utrymme 

att bibehålla 2019 bidragsnivå och att nivån är skälig. 

Förvaltningen föreslår därför att bidraget till pensionärs- och 

handikappföreningar även för 2020 ska vara 70 kronor per medlem. 

   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 95 Dnr 2019/00135  

Sammanträdesplanering 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdestiderna för 2020, enligt 

bilaga.    

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har att anta sammanträdestider.     

Beslutsunderlag 

Bilaga sammanträdesplanering, daterad 2019-11-12    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningskontoret 

Kommunstyrelsens kansli, för kännedom 
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§ 96 Dnr 2019/00131  

Revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning att gälla från 2020-

01-01 enligt bilaga. 

2. Kultur- och fritidsnämnden upphäver tidigare delegationsordning från och 

med 2020-01-01.  

Sammanfattning  

I samband med kultur- och fritidsförvaltningens nya organisation träder i 

kraft 1/1 2020 behöver delegationsordningen revideras utifrån nya roller i 

organisationen.  

Administrativ chef föreslås få delegationsrätt för avskrivning av fordran 

under ett prisbasbelopp, anstånd med betalning av fordran samt för 

upphandlingsbeslut inom nämndens verksamhetsområde upp till 50 

prisbasbelopp. 

Administrativ chef, Verksamhetsledare bibliotek, Arbetsledare simhall 

samt Arbetsledare anläggning föreslås få delegationsrätt för beslut om att 

tillfälligt ändra öppettider för, eller stänga, verksamhet, i samråd med 

förvaltningschef. 

Förvaltningschef förslås få delegationsrätten för uppdragsbidrag utökad utan 

övre beloppsgräns. Föreningsansvarig och kulturansvarig föreslås få 

delegationsrätten för kultur- och arrangemangsbidrag utökad utan övre 

beloppsgräns.  

Samtliga ändringar som föreslås i delegationsordningen är markerade. Den 

information som förslås tas bort är överstruken och den delegationsrätt och 

information som föreslås tillföras är gulmarkerad   

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

KFN 2019/00131 nr 524   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare 

Nämndssekreterare för antagandedokument och publicering på hemsida 
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§ 97 Dnr 2019/00144  

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna arkivbeskrivningen.   

Sammanfattning  

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska 

varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 

handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå 

från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som 

söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som 

alstras.  

Arkivbeskrivningen ska uppdateras när större organisationsförändringar 

eller andra förändringar som väsentligen påverkar arkivbildningen eller dess 

redovisning sker.   

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden KFN 2019/00144 nr 654   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetscontroller 

Akten 
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§ 98 Dnr 2019/00112  

Kommunalt hundbad 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till 
kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i § 17 de kommunala 

ordningsföreskrifterna: ”Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt 

anvisat område i anslutning till Kalmarsandsbadet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 

att anordna ett kommunalt hundbad i anslutning till Kalmarsandsbadet till 

sommaren 2020 förutsatt att kommunfullmäktige ändrar 

ordningsföreskrifterna enligt ovan förslag.  

 
Sammanfattning  

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas 

inom områden för de allmänna badplatserna Ekillabadet, Kalmarsandsbadet 

samt Kräggabadet under tiden 1 maj - 30 september. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår att § 17 i de kommunala ordningsföreskrifterna 

ändras så att hundar tillåts vistas året runt inom ett särskilt anvisat område i 

anslutning till Kalmarsandsbadet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett område beläget vid sidan av 

det allmänna badet i Kalmarsand mot Bro-hållet anvisas särskilt för 

hundbad. Området kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från 

det allmänna badet. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas 

upp på området. Området kommer kompletteras med en hundlatrin och en 

livboj. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel av hundbadet 

samt ombesörjer skyltar och annat material för detta bad.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Kommunalt hundbad KFN 2019/00112 nr 585, 2019-11-

20 

Kartor med utmärkt plats för hundbad 

Fotografier 1-3 Hundbad 

Yttrande från miljöavdelningen 2019-10-18 

Yttrande från Håbohus, inkl bilaga 2019-11-13 

Yttrande från Plan- och exploateringsavdelningen 2019-11-14 
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§ 98 Dnr 2019/00112  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för vidare hantering 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Miljöavdelningen, för kännedom 

Håbohus, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 
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§ 99 Dnr 2019/00044  

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av 
bidragsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 2019-12-
03 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut. 

2. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om bidragsbesluten. 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut för perioden 2019-10-18- 2019-11-21 föreligger:  

Delegationsbeslut fattade inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning, se 

separat förteckning.  

Besluten finns med i en pärm vid sammanträdet. 

Under perioden 2019-10-18- 2019-11-21 togs följande bidragsbeslut, se 

separat utbetalningslista. 

Beslutsunderlag 

- Delegeringslista, Delegationsbeslut 2019-10-18- 2019-11-21 

- Utbetalningslista bidrag 2019-11-12 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(18) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-03  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 100 Dnr 2019/00006  

Redovisning av skrivelser inkomna till kultur- och 
fritidsnämnden 2019-12-03 

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  

- Beslut KF 2019-09-30 § 141 Entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges Valberedning, ungdomsrådet, 

kultur- och fritidsnämnden och begäran om ny sammanräkning 

- Protokollsutdrag Beslut KF 2019-11-04 § 160 Sammanträdesplanering 

2020 

- Sammanträdesplanering för KF och KS 2020 

- Beslut från KF 2019-11-04-§ 155 Skeppsgården 

- Beslut-från KF 2019-11-04-§ 150 Delårsrapport augusti 2019 

Beslutsunderlag 

- Skrivelser enligt ovan   
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 Sammanträdesdatum  

 2019-12-03  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 101 Dnr 2019/00148  

Information från förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om den nya förvaltningsorganisationen som 

träder i kraft 1/1-2020. Förvaltningen har arbetat utifrån att man inte ska 

försämra servicen samt fördelat tidigare chefers ansvar och arbetsuppgifter. 

Även fritidsgårdarna har en ny organisationsstruktur från 1/1-2020. De båda 

organisationsförslagen har samverkats och godkänts av facken. 

En tillfällig ungdomslokal i Landstingshuset öppnade 2/12 och kommer ha 

öppet fram till 30/6-2020. Fritidsgården K5 är tillfälligt stängd. 

Förvaltningen samverkar med andra förvaltningar och externa parter för att 

arbeta fram en gemensam strategi för att möta upp ungdomarna.  

 

 


