
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 
 

 

Tid och plats Kl. 08:30, Jättestora Centrumrummet, Landstingshuset, Kommunhuset, Bålsta 
Beslutande  

Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande  
Sabine Noresson (MP) 
Werner Schubert (S) 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Fred Rydberg (KD) - frånvarande 
Johan Tolinsson (S) - frånvarande 
 

  
Tjänstemän Hannah Rydstedt, kulturchef 

Karin Gustafsson, enhetschef 
Marie Holmqvist, enhetschef 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, barn- och ungdomskoordinator 
Jonas Eliasson, sekreterare 
 
 

  
  
  
Justering  

Justerare Werner Schubert (S) 

Tid och plats 2015-08-20  

Justerade paragrafer §§ 31-37 
  
Ajournering Tid, paragraf och ärende 
  
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Jonas Eliasson  

Ordförande 
 

  

Håkan Welin  

Justerare 
 

  

Werner Schubert (S)  
  

 

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 
 

 

Innehållsförteckning 
§ 31 Godkännande av dagordningen 

§ 32 Informationer 

§ 33 Byte av namn på lokal i Fridegård 

§ 34 Redovisning utbetalning av nattvandringsbidrag - Informationsärende 

§ 35 Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i Teknikbacken 

§ 36 Information om kommunstyrelsens mål 

§ 37 Övriga frågor 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 31 KS  

 
Godkännande av dagordningen 
Sammanfattning 
Föreligger utsänd föredragningslista.  

Sabine Noreson (MP) anmäler punkten Björkvallen, under övriga frågor. 

 
Utskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att komplettera dagordningen med punkten Björkval-
len, under övriga frågor. 

2. Utskottet beslutar att godkänna kompletterad dagordning. 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4288 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 32 KS  

 
Informationer 
Sammanfattning 
Enhetschef Marie Holmqvist informerar om bibliotekets verksamhet och ak-
tiviter. Biblioteket kommer under verksamhetsåret utöver ordinarie biblio-
teksverksamhet särskilt fokusera på följande områden: 

 
• HBTQ-certifiering 
• Framtagande av biblioteksplan 
• Alla fyror läser 

 
Bibloteket strävar efter att öka sin synlighet och exponera sin verksamhet 
för kommuninnevånarna, bland annat genom återkommande annonsering i 
lokalmedia samt utökad affischering. Biblioteket kommer även att utöka och 
justera sina öppettider för vissa specifika målgrupper såsom förskolegrupper 
och särskolans elever.  

 
Utskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att notera informationen 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4289 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 33 KS 2015/209 

 
Byte av namn på lokal i Fridegård 
Sammanfattning 
Fridegårdsteatern är Håbo kommuns största fasta scen. Den används flitigt 
som samlings-, föreläsnings- och föreställningslokal av gymnasiet, Musiks-
kolan, kommunens förvaltningar och föreningar. Den hyrs också ut i viss 
omfattning för samma ändamål till externa aktörer.  

Fridegårdsteatern, som även gått under benämningen aula, används i högre 
utsträckning som en scen än som en teater. Ordet scen är också i vidare be-
märkelse en modern benämning. Den underliggande ambitionen är att ut-
veckla och modernisera verksamheten och därigenom öka attraktiviteten för 
externa aktörer. 

Företrädare från Barn- och utbildningsförvaltningen är positiva till förslaget. 

Utskottets behandling av ärendet 
Ärendet föredras av enhetschef Marie Holmqvist.  

Yrkande 
Werner Schubert (S) yrkar att en kontakt tas med Fridegårdsfamiljen för att 
informera om att förändring av nuvarande namn föreligger innan ärendet 
behandlas av kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att utskotter bifall-
ler det.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-03 
 
Utskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att en kontakt tas med Fridegårdsfamiljen för att in-
formera om att förändring av nuvarande namn föreligger innan ärendet 
behandlas av kommunstyrelsen. 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Fridegårdsteatern ska benämnas som Fri-
degårdscenen.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kulturchef

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4290 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 34 KS 2015/210 

 
Redovisning utbetalning av nattvandringsbidrag - Informations-
ärende 
Sammanfattning 
BHC Team 02 har under våren 2015 fungerat som nattvandringsvärdar i 
Bålsta vid 15 st. genomförda nattvandringar (16 st. var planerade men 1 st. 
ställdes in på grund av för få nattvandrare). De har vid samling vid fritids-
gården Verkstan 20.30 gått igenom regler, delat ut vuxenvandringsvästar 
gått igenom vandringsrutt och upprättat vuxenvandringslista på de som natt-
vandrat. Fritidsgården har bjudit på fika under kvällen och vuxenvandrarna 
har efter avlutad vandring 23.30 återsamlats i Verkstans lokaler för efterprat.  

Arbetet har skett i enlighet med Tryggare Uppsala läns vuxenvandringskon-
cept i sammarbete med polis och Bålstapolare.  

Ersättning för genomförd vuxenvandring  

Ersättning vuxenvandringsvärd BHC (Bålsta hockeyklubb) 10000kr. 

BHC Team 01, 2 st. vandringar ersättning 4000kr. 

BHC Team 02, 2 st. vandringar ersättning 4000kr.  

Håbo ridklubb, 2 st. vandringar ersättning 4000kr. 

Knarrbackens FC, 3 st. vandringar ersättning 6000kr.  

Bålsta boxningsklubb, 1 st. vuxenvandring ersättning 2000kr. 

Håbo FF damjuniorer, 3 st. vandringar ersättning 6000kr. 

Håbo FF flickor 05, 2 st. vandringar ersättning 4000kr.   
 
Summa ersättningar 40000kr.  

Förbättringsområden 

Se över möjligheten att nattvandra senare på kvällen/natten. Annan mötes-
lokal alternativt utökad öppettid på Verkstan. Att genomföra hot och våld 
utbildning samt utbildning i första hjälpen för vuxenvandrande föreningar. 
Försäkring för vuxenvandrare via Länsförsäkringar (är på gång).  

 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 
JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4291 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 34 KS 2015/210 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kulturchef

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4291 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 35 KS 2015/176 

 
Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i Teknikbacken 
Sammanfattning 
Bålsta Alpina har kommit in med en ansökan om extra föreningsbidrag för 
ny- och utbyggnad av skidliften i Teknikbacken. Föreningens önskan är att 
kommunen går in som medfinansiär av nya liftar i backen. Nuvarande liftar 
anser föreningen vara näst intill uttjänta. Skidverksamhet har bedrivits på 
platsen under en 40 års period. Det finns inte dokumentet när och vem som 
uppfört nuvarande liftanläggning. Kommunen tecknad 1981 ett tioårigt avtal 
om dispositionsrätt med Friluftsfrämjandet. Kommunen garanterade under 
denna tid driften av anläggningen. Därefter har nya driftavtal tecknats med 
Friluftsfrämjandet och sedermera med Bålsta Alpina. Ett av villkoren i avta-
let har varit att föreningen ska av eventuellt överskott från verksamheten 
fondera medel för drift och framtida underhåll av anläggningen.  

Samtidigt med utbytet av de befintliga liftarna önskar föreningen komplet-
tera anläggningen med en särskild lift för små barn.   

Projektbudgeten är beräknad till 4 Mnkr. Bålsta Alpina ansöker om ett utö-
kat driftbidrag på totalt 1,1Mnkr varav 100 000 kronor är öronmärka för 
projektering.  Klubben har som ambition att söka resterande medel från 
Arvsfonden, idrottslyftet och Kronprinsessans Bröllopsstiftelse 
 
Kultur och Livsmiljös yttrande  

Föreningen har tidigare sökt bidrag för investeringar i ny liftanläggning. 
Ansökan avslogs av kommunstyrelsen i februari 2015( KS 2015-02-02 
KS§17). Nu ansöker föreningen återigen om extra föreningsbidrag för 
samma anläggning och av samma skäl. Projektet är bantat, i den nu presen-
terade versionen beräknas projektkostnaden till 4 mkr mot tidigare 8 mkr. 
Det sökta bidraget från kommunen har minskats från 2 mkr till 1,1 mkr. 

Föreningar verksamma inom Håbo kommun har möjlighet att söka lo-
kal/driftbidrag för att subventionera del av drift och underhållskostnader 
som föreningen har, för egen ägd fastighet/anläggning (KFN 2008/23 Hid.nr 
2008.548). Lokal/driftbidrag kan sökas med maximalt 50 % av föreningens 
nettokostnader dock lägst 10 %. Maxbeloppet för detta bidrag är 150 000 
kronor. Föreningens ansökan om extra driftbidrag avslås med motiveringen 
att driftbidrag inte kan sökas för investeringar. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4292 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 35 KS 2015/176 

 
 
Beslutsunderlag 
– Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo Kommun 

KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548 
– Kommunstyrelsens beslut från 2 februari 2015 KS§17. Avslag på ansö-

kan om extra föreningsbidrag från Bålsta Alpina. 
 
Utskottets behandling av ärendet 
Ärendet föredras av enhetschef Karin Gustafsson.  

Reservation 
Sabine Noreson (MP) reserverar sig mot beslutet med motivering att kom-
munen bör noggrannare undersöka möjligheterna att möjliggöra upprustning 
av teknikbacken. 

 
Utskottets förslag till kommunstyreslen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Bålsta Alpinas ansökan om extra 
föreningsbidrag med hänvisning till Regelverk för Föreningsbidrag och 
Föreningshyror i Håbo Kommun KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548, samt 
till tidigare beslut i kommunstyrelsen den 2 februari 2015 KS§17. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4292 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 36 KS 2015/68 

 
Information om kommunstyrelsens mål 
Sammanfattning 
Ordförande Håkan Welin informerar om kommunstyrelsens mål och hur de 
påverkar den verksamhet som utskottet ansvarar för. Kommunstyrelsens mål 
ska operationaliseras via verksamhetsplaneringen och därmed får dem en 
konkret betydelse i vad som verksamhetsmässigt uträttas under 2016.  

För att utskottet ska få en tydligare inblick i den processen så beslutas att 
förvaltningen på utskottets nästkommande möte informerar om arbetet med 
verksamhetsplaneringen.  

 
Utskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att förvaltningen informerar om verksamhetsplane-
ringen på nästa utskottssammanträde.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kulturchef.

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4293 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-19  

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott  

KLU § 37 KS  

 
Övriga frågor 
Sammanfattning 
Sabine Noresson (MP) informerar om att hon mottagit protestlistor angå-
ende exploateringen av Björkvallen. 

 
 
Utskottet beslut 

1. Utskottet beslutar att notera informationen. 
__________ 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4294 
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