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§ 36 Dnr 79  

Mötets öppnande 

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 tillägg/ändringar:  

Information om fastighetsunderhåll utgår.  

Information inköp av ny ismaskin utgår. 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 

jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 37 Dnr 81  

Information från förvaltningschefen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschef Jytte Rüdiger informerar om det fortskridande arbetet med 

horisontal och tillitsbaserad styrd verksamhet. Hur förvaltningen arbetar 

med att effektivisera arbetsuppgifter som administration, fritidsgårdens 

bemanning och processkartläggning. 

Förvaltningschef och ordförande har haft möte med kommunens 

lokalförsörjningschef. Den gjorda förstudien av kulturhus saknar visst 

underlag. Lokalförsörjningschefen tar nu över förstudien. 

Revision kommer ske av föreningsbidragen av PwC. Den sker på uppdrag 

av kommunens förtroendevalda revisorer. 

Förvaltningschefen har haft samverkansmöte med facket.  

Information om det fortskridande arbetet med fritidsgårdarna. En 

fritidsgårdsutvecklare har anställts från 1/6 till året ut.  

Håbomässan hålls 17-18 maj där kultur- och fritidsförvaltningen kommer 

delta i en monter. 

Förvaltningsdag hölls den 10 april där man bland annat jobbade kring 

grunduppdraget och gjorde SWOT-analyser. 

Den 6 juni hålls nationaldagen i Skokloster med artister och 

medborgarceremoni. 
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§ 38 Dnr 2019/00010  

Delårsuppföljning per mars 2019 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel för 

investeringsprojekt mötesplats Skokloster och bibliotek flyttas till tekniska 

nämnden. Totalt 750 000 kronor.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsuppföljning per mars 2019 

och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden rapporterar en budget i balans vid 

delårsuppföljning per mars 2019. En förutsättning för att vara i balans med 

budget är att kommunfullmäktige beslutar godkänna tidigare begäran om 

tillfällig lösning för 2019.  

Budgeterade personalökningar kommer inte genomföras för att kunna ha en 

budget i balans. 

Investeringsmedel som inte förbrukades under 2018 har redan begärts 

överflyttade till 2019 för att dessa investeringar ska kunna avslutas. Totalt 

736 000 kronor. Beslutsförslag punkt 1 i tjänsteskrivelse delårsrapport mars 

2019 utgår då beslut i frågan redan är fattat av Kommunfullmäktige. 

Budgeterade medel för mötesplats Skokloster samt Bibliotek begärs flyttas 

till tekniska nämnden då projektering och förstudie bör genomföras av 

fastighetsavdelningen. Totalt 750 000 kronor. 

Investeringsbudget beräknas i övrigt vara i balans.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-16 

Delårsuppföljning per mars 2019 kultur- och fritidsnämnden   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 
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§ 39 Dnr 2019/00083  

Fritidsbank 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att starta 

en fritidsbank. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i övrigt återremittera ärendet till 

förvaltningen för ytterligare beredning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-08 att förvaltningen skulle verka 

för att en fritidsbank startas i Håbo kommun. Arbetet med att starta upp 

fritidsbanken i Håbo har påbörjats under april 2019. Förvaltningen har 

påbörjat arbetet med att utreda lämplig lokal för fritidsbanken och se över 

möjligheterna till insamling av materie. En förfrågan kommer att gå ut till 

föreningar om de är intresserade att driva fritidsbanken på uppdrag av 

kommunen. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att starta en fritidsbank. Frågan om hur 

fritidsbanken ska drivas och finansieras behöver utredas vidare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-24 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-08 § 59 

Socialdemokraterna, Motion Fritidsbank   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef  
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§ 40 Dnr 2019/00079  

Internkontrollplan 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner plan för internkontroll för kultur- 

och fritidsnämndens verksamheter för år 2019.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog reglemente för intern kontroll i december 2018. 

I enlighet med kommunallagens 6:e kapitel syftar detta reglemente till att 

säkerställa en god intern kontroll i kommunens verksamheter. Avsikten med 

den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå 

allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten 

stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs 

effektivt och säkert. 

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde (kommunallagen 6 kap. § 6). I ansvaret ligger att utifrån 

principerna i reglemente för intern kontroll: 

- Upprätta en organisation för nämndens interna kontroll 

- Vid behov utforma kompletterande regler och anvisningar för den interna 

kontrollen anpassad till nämndens behov 

- Upprätta en planering för hur genomförandet av den interna kontrollen ska 

gå till 

- Fastställa hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras 

- Åtgärda de brister i verksamheten som uppmärksammas genom den 

interna kontrollen 

Respektive nämnd ska genomföra en riskanalys. Målet med analysen är att 

identifiera och värdera de största riskerna som hotar nämndens verksamhet. 

Respektive nämnd ska i sin styrning av verksamheten vidta åtgärder i syfte 

att förebygga allvarliga risker. En genomförd risk- och konsekvensanalys 

ska vara en av utgångspunkterna vid planering av verksamheten. 

Förvaltningen har gjort en riskanalys samt gjort en sannolikhets- och 

konsekvensanalys för förvaltningen. Förslag till internkontrollplan har 

sammanställts och nämndens ansvar är att fastställa internkontrollpunkterna. 

För 2019 föreslår förvaltningen att följande processer undersöks extra 

noggrant: 
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- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

- Delegationsbeslut 

- Hantering av allmänna handlingar 

- Direktupphandling 

- GDPR  

- Bidragshantering 

- Externa bidrag  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-09 

Internkontrollplan 2019 

Håbo kommuns reglemente för intern kontroll    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevision  

Kommundirektör  

Förvaltningschef  
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§ 41 Dnr 2019/00065  

Sommar i centrum 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att konceptet Sommar i Centrum 

genomförs med medel från uppdragsbidraget om 200 000 kr för 2019.    

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar utveckla ett sommarprogram för 

barn och barnfamiljer i centrum under fyra veckor i sommar (mitten av juli-

mitten av augusti). Målet är att skapa en mer välkomnande innerstadskänsla 

som sjuder av aktivitet och liv och som får människor att samlas på en 

gemensam mötesplats.  

Som en del i att vara en attraktiv småbarnskommun och mötesplats önskar 

kultur- och fritidsförvaltningen utveckla fler aktiviteter för våra invånare 

under halva juli och halva augusti med fokus på barn och barnfamiljer men 

även vår åldrande befolkning. Målet är att skapa en torgatmosfär som bjuder 

in till möten och aktiviteter under semestermånaden för de familjer och 

äldre som inte kommer iväg på semester samt för besökande sommargäster. 

Genomförandet görs som en del av sommarjobben och handleds av kultur- 

och fritidsförvaltningen.  

Förvaltningen föreslår att insatsen bekostas genom förvaltningens 

uppdragsbidrag om 200 000 kr för att åstadkomma ett brett 

innehållsprogram. Ytterligare 50 000 kr avsätts från statsbidraget där 

budgeten för programmet totalt landar på 250 000 kr. Utöver det föreslår 

förvaltningen att uppdra musikföreningen på Station om att skapa ett 

musikprogram till ett värde av 50 000 kr.  

Sommarområdet föreslås ligga på kommunhusets framsida där gräsområdet 

formges till en inbjudande mötesplats där fasta aktiviteter i form av 

trampbilsbana, pysseltät och andra barnaktiviteter erbjudas varje dag. 

Kombinerat med ovan fasta aktiviteter kommer även ett program med olika 

happenings erbjudas. Sådana aktiviteter kan vara cirkusföreställning, 

viskväll på gräsmattan eller föreningsaktiviteter i form av schackmästerskap 

eller dylikt. Målsättningen är att samverka med föreningslivet lika mycket 

som vi kan erbjuda ett spännande kulturprogram med olika tilldragande 

programpunkter.  

Genom Sommar i centrum skapar vi en innerstad som bjuder in till möten, 

det ger en välkomnande känsla för såväl invånare som för de som t ex 

kommer från busstationen. Konceptet gagnar troligtvis även handeln i 

centrum genom att det sker fler aktiviteter i centrumdelen. Den stora vinsten 

är att vi erbjuder en sommar för alla de barn som inte har möjlighet att åka 

iväg på semester.  
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Spridningen görs genom ett program på kommunens hemsida, genom 

mobilisering på Facebook där vi involverar medborgare att bidra med 

återvinningsmaterial till pysseltältet, genom samverkan med föreningslivet 

där deras programpunkter också blir sin unika spridning av hela 

programmets koncept. Genom samverkan med centrumgruppen då 

konceptet gagnar aktivitetsutveckling i innerstaden. Genom områdets 

lokalisering där varje centrumbesökare som passerar området lär sprida 

ordet vidare. Genom sommarjobbare som ges i uppdrag att skylta och 

marknadsföra programmet.  

Konceptet ligger i linje med politikens mål om att skapa fler mötesplatser 

och aktiviteter för våra unga och bygger på samverkan med förenings- och 

näringslivet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-08 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef  

Ekonomi, kommunstyrelsens förvaltning  
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§ 42 Dnr 2019/00081  

Regler för bidrag till studieförbund 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar regler för bidrag till studieförbund.   

Sammanfattning  

Regler för bidrag till studieförbund behöver antas och stämma överens med 

gällande villkor och fördelning enligt statsbidrag till studieförbund.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-08 

Bilaga Regler för bidrag till studieförbund.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningen för antagandeversion och publicering 
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§ 43 Dnr 2019/00080  

Revidering av Regler för kulturstipendium i Håbo 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar reviderade regler för kulturstipendium i 

Håbo kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att tidigare regler för 

kulturstipendium i Håbo kommun KS nr 2013.2334, upphör att gälla.   

Sammanfattning  

Reglerna för kulturstipendium i Håbo kommun behöver revideras. Mindre 

justeringar har gjorts då ansvaret för översyn av reglerna och för 

kulturstipendiet gått över från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsnämnden i och med den förändrade politiska organisationen. Även ett 

förtydligande avseende stipendiets öppningsdatum för ansökningsperioden 

har gjorts.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-11 

Reviderat dokument: Regler för kulturstipendium i Håbo kommun   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningen för antagandeversion och publicering  
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§ 44 Dnr 2019/00082  

Redovisning av inkomna synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen första kvartalet 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen synpunkter till kultur- 

och fritidsförvaltningen första kvartalet 2019.   

Sammanfattning  

Synpunkter från medborgare som kommer in till kultur- och 

fritidsförvaltningen registreras centralt av Håbo kommuns Kontaktcenter. 

Förvaltningen får kvartalsvis rapporter över inkomna synpunkter. Rapporten 

bifogas tjänsteskrivelsen. Rapporten redogör endast för vilket 

verksamhetsområde synpunkten avser men redogör inte närmare för vad 

synpunkten handlar om. För att t ex kunna identifiera om vissa synpunkter 

är återkommande bör rapporten innehålla mer information än den gör idag. 

Detta för att kunna följa upp inkomna synpunkter bättre och upprätthålla en 

hög service till medborgarna. Förvaltningen kommer därför att i samråd 

med Kontaktcenter ser över möjligheterna till en tydligare och mer 

informativ synpunktsrapportering.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-09 

Rapport - Synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen första kvartalet 

2019  
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§ 45 Dnr 2019/00044  

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av 
verkställighetsbeslut kultur- och fritidsnämnden 2019-
04-29 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut. 

2. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om 

verkställighetsbesluten.  

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut för perioden 2019-03-16- 2019-04-15 föreligger:  

Beslut fattade inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning, se separat 

förteckning.  

Besluten finns med i en pärm vid sammanträdet. 

2019-03-16-2019-04-11 togs följande verkställighetsbeslut, se separat 

utbetalningslista 

Beslutsunderlag 

Utbetalningslista aktivitetsbidrag 

Delegationsbeslut 2019-03-16 - 2019-04-15 
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§ 46 Dnr 2019/00006  

Beslut och skrivelser ställda till kultur- och 
fritidsnämnden 2019-04-29 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Beslut-201900039-KS-§ 57 Tidplan budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Tidplan budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Beslut-201900035-KS-§ 68 Samverkansöverenskommelse kommun polis 

signerad 2019 

Beslut-201900050-KS-§ 41 Årsredovisning 2018 

Beslut-201900087-KS-§ 45 Ansvar för uppdrag med anledning av förändrad 

politiskt organisation 

Beslutsunderlag 

Enligt ovan.  
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§ 47 Dnr 2019/00088  

Redovisning av uppdrag till kultur- och 
fritidsförvaltningen, våren 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen Uppdrag till kultur- 

och fritidsnämnden – uppdaterad 2019-04-16.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdragslistan hädanefter ska 

redovisas till kultur- och fritidsnämnden två gånger årligen – en gång på 

hösten och en gång på våren  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämndens ordförande har uppdragit till förvaltningen att 

sammanställa en lista över aktuella uppdrag/ärenden som faller under 

kultur- och fritidsnämndens ansvar. Förvaltningen har därför sammanställt 

en lista över de uppdrag från innevarande mandatperiod som ännu inte 

slutförts och som därmed fortfarande är aktuella.  

Återrapportering av aktuella uppdrag ska, enligt förvaltningens förslag, 

hädanefter göras till kultur- och fritidsnämnden två gånger om året – en 

gång på hösten och en gång på våren. 

Redovisningen 

I den aktuella uppdragslistan, som biläggs tjänsteskrivelsen, finns fem 

uppdrag. I fyra av de fem ärendena är arbetet pågående. Ett av ärendena är 

vilande. Kommentar till ärendenas status framgår också i förekommande 

fall.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-16 

Lista – Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, uppdaterad 2019-04-16   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef  
 

 


