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Tid och plats Kl. 08:30 onsdagen den 2 mars 2016, Jättestora Centrumrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Håkan Welin (L), Ordförande 

Sabine Noresson (MP) 

Övriga närvarande  

Ersättare Johan Tolinsson (S) 

  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Hannah Rydstedt, kulturchef 

Karin Gustafsson, enhetschef, Förening och anläggning 

Hans-Martin Hansen, enhetschef, Ung och hälsa (§11) 

Marie Holmqvist, kultur- och bibliotek (§ 11) 

Sara Widströmer, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Johan Tolinsson 

Tid och plats Torsdagen den 3 mars 2016, Jättestora Centrumrummet 

Justerade paragrafer §§ 8-11 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Håkan Welin  

Justerare 
 

 

Johan Tolinsson 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-03-02 

Datum för 

anslags uppsättande 2016-03-04 

Datum för 

anslags nedtagande 2016-03-26 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Sara Widströmer  
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§ 8   

Mötets öppnande 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

Kultur- och livsmiljöutskottet väljer Johan Tolinsson till justerare och 

fastställer dagordningen.  

Sammanfattning  

Johan Tolinsson utses till justerare. Inga övriga frågor/ärenden anmäls och 

dagordningen fastställs därmed.      
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§ 9 Dnr 2015/00176  

Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i 
Teknikbacken 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan 

åtgärder.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 31 augusti 2015 behandlat 

frågan om extra föreningsbidrag till Bålsta Alpina. Bidragsansökan avslogs i 

sin helhet. Werner Schubert (S) gjorde tilläggsyrkande kring fortsatt drift 

och upprustning av liften i teknikbacken. Kommunstyrelsen beslutade att 

uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna av upprustning av 

Teknikbackens liftanläggning utifrån Schuberts tilläggsyrkanden 

- Kommunen tar över ägande och driftansvar för anläggning 

- Kommunen undersöker möjligheten att finansisera upprustningen av 

anläggningen via medel från LEADER enligt Jordbruksverkets direktiv 

- Kommun påtar sig borgensansvar för föreningen 

Förvaltningens rapport konstaterar att det inte är någon kommunal 

kärnverksamhet att bedriva en skidanläggning, varför utredning om 

driftövertagande inte kommer göras. Medel från pågående LEADER-projekt 

är slut och det är osäkert om drift av skidanläggning är ett projekt som kan 

komma att godkännas under inför kommande LEADER-period. 

Avslutningsvis har föreningen ännu inte skickat in en ansökan om 

kommunal borgen, varför detta inte är ett aktuellt alternativ. Om föreningen 

skickar in en sådan ansökan kommer den att prövas på sedvanligt sätt.  

__________ 

Beslutet skickas till 

Kulturchef 

Bålsta Alpina 
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§ 10 Dnr 2016/00078  

Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i 
Teknikbacken 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommunal 

borgen, under förutsättning att Arvsfonden beviljar Bålsta Alpinas ansökan 

om medel.  

Sammanfattning  

Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 i Håbo kommun. Klubbens 

huvudsakliga verksamhet är att bedriva skidträning och skidskola för barn 

och ungdomar. Klubben driver på ideell basis anläggningen i Teknikbacken. 

En backe som flitigt används av alla i kommunen som gillar utförsåkning. 

Klubben anser att anläggningen är i behov av renovering och utbyggnad. 

Åtgärderna beräknas kosta 8 miljoner koronor. Finansieringen ska ske med 

banklån och bidrag från Arvsfonden.  

Beslutsunderlag 

- Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken  

- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Håkan Welin (L) yrkar att utskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

Bålsta alpinas ansökan om borgen under förutsättning att arvsfonden 

beviljar ansökan om medel.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och livsmiljöutskottet beslutar i enlighet med 

Håkan Welins yrkande eller i enlighet med förvaltningens förslag till beslut 

och finner att utskottet beslutar i enlighet med Håkan Welins yrkande. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

- Bålsta alpina 

- Kultur- och livsmiljöavdelningen 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(8) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-02  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 11 Dnr 62701  

Informationer 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

Kultur- och livsmiljöutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Remissyttrande om regionbildning 

Regionförbundet går samman med landstinget från och med den 1 januari 

2017 och bildar då Region Uppsala. I nästa val sker därmed val till 

regionen. Frågan om hur regionen ska organiseras är inte löst än. En av 

frågorna som kvarstår är huruvida kulturfrågorna ska hanteras i en enskild 

kulturnämnd eller införlivas i en nämnd för regional utveckling. 

Förvaltningen förordar inget av alternativen, då frågan anses vara rent 

politisk. Frågan var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade 

att förorda att kulturfrågorna ska ingå i en nämnd för regional utveckling. 

Kultur- och livsmiljöutskottet yttrar sig inte i frågan utan lämnar ärendet till 

kommunstyrelsen för avgörande.  

Verkstans flytt 

Verkstan fått flytta från Fridegårdsgymnasiet till lokaler på Kalmarvägen 

som delas med daglig verksamhet. Flytten har nu skett även om vissa 

lokaler som verkstan ska disponera är inte färdiga än. Förhoppningsvis är 

verkstan klar för öppning nästa fredag, annars ska det vara klart senast den 

18 mars. De nya lokalerna erbjuder större möjligheter till 

gruppverksamheter och till att ha aktiviteter för fler personer än vad som 

tidigare varit möjligt. Eventuellt kan också musikverksamheterna i Talltorp 

komma att flytta in framöver.  

Biblioteksplanen 

Arbetet med biblioteksplanen fortgår, genom diskussioner med 

representanter för olika grupper och föreningar i kommunen samt för 

kommunala verksamheter. Skrivandet av planen har nu påbörjats. Den nya 

biblioteksplanen blir ett strategiskt dokument och kommer även att beröra 

andra planer i kommunen. Kommunens vision ligger till grund för planen.  

Översyn av förningsbidrag 

Förvaltningen arbetar med en översyn över föreningsbidragen. Denna ska 

vara klar så att reglerna kan börja gälla vid 2017 års ansökan om bidrag. 

Tanken med arbetet är att försöka åstadkomma färre och bredare bidrag, 

vilket ger större flexibilitet. Vidare ses möjligheten att anpassa regelverket 

till de nationella reglerna över. De nationella reglerna omfattar för 

närvarande aktiviteter för personer från sju års ålder, medan Håbo kommun 

ger bidrag för aktiviteter från tre års ålder. Översynen över bidragen ger 

också möjlighet att bedöma om kommunen exempelvis ska satsa specifikt 

på vissa åldersgrupper.  Utskottets medlemmar kommer att skicka skriftliga 
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synpunkter till enhetschefen för Förening och anläggning och frågan 

kommer diskuteras vidare vid nästa utskott.  

Personalförändringar 

Den medarbetare som tidigare har arbetat med de större arrangemangen i 

kommunen, såsom nationaldagsfirandet, liksom med Fridegårdsscenen har 

slutat. Externa konsulter kommer att tas in för att hantera dessa uppdrag i år.  

 
 

 


