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§ 56 Dnr 79  

Mötets öppnande Upprop, val av justerande, 
fastställande av dagordning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

protokoll.  

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg:  

Arbetsmiljöplan 

Alternativ till Jan Fridegårdspriset 

)  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron och utser en justerare 

att tillsammans med ordförande justera sammanträdesprotokollet samt 

fastställer dagordningen.  
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§ 57 Dnr 81  

Information från organisationen Fritidsbanken 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Organisationen Fritidsbanken informerar om sin verksamhet. Kommuner 

kan välja att starta en fritidsbank i egen regi med det finns ett värde att ingå i 

det nationella nätverket. Fritidsbanken har tagit fram ett uthyrningssystem. 

Fritidsbanken finns idag i cirka 170 kommuner. 
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§ 58 Dnr 82  

Information Fritidsgårdsutredningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Karin Sedrakyan informerar om den pågående Fritidsgårdsutredningen. 

Fritidsgårdsutredningen har resulterat i ett omtag av fritidsgårdar, där 

förslaget är att fritidsgårdarna har en budget och en medarbetarskara för 

båda gårdarna. Förslaget bedöms gagna besökarna i form av bättre utdelning 

av de tilldelade medlen. Förslaget möjliggör också fler planerade aktiviteter 

för båda gårdarna. En medarbetarskara bidrar också till ökad samverkan 

med föreningar och kommunens andra förvaltningar. 

Till 2020 föreslås det också att åldersgruppen för besökarna justeras till från 

årskurs 7 till 18 år samt enhetliga öppettider för båda gårdarna. 

Alla aktiviteter riktar sig till kommunens alla ungdomar oavsett vilken gård 

en mest besöker. 

Organisationsförslaget beräknas komma till samverkas med de fackliga 

organisationerna den 24 september. 
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§ 59 Dnr 83  

Information Drift av fotbollsanläggning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om driften av fotbollsanläggningen.  

Roger Norin (L) frågar om det finns en särskild anledning till att plogning 

inte ligger på gata- och parkavdelningen. Förvaltningschef redogör att det är 

en maskinell fråga  
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§ 60 Dnr 84  

Information från förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om att Håbo festdag blev mycket lyckad. 

Nämnden kommer att bjudas in till ett utvärderingsmöte.  

Revisionsresultatet av granskningen av föreningsbidragen har kommit från 

PWC som påvisar brister. Förvaltningen jobbar prioriterat med denna fråga. 

Nämnden bjuds in till förvaltningsdagen den 13 september 2019 på 

Lastberget. 
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§ 61 Dnr 2019/00117  

Revidering av dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad 

dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden upphäver tidigare dokumenthanteringsplan 

för kultur- och fritidsnämnden. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidering av innehåll i 

dokumenthanteringsplanen som inte avviker mot vägledande bevara-

/gallraråd delegeras till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering. 

4. Kultur- och fritidsnämnden ska framöver fatta beslut om planens innehåll 

minst en gång per mandatperiod.  

Sammanfattning  

2019-01-04 fastställde kultur- och fritidsförvaltningen en 

dokumenthanteringsplan för samtliga verksamheter inom kultur- och 

fritidsnämnden. Dokumenthanteringsplanen är det dokument som styr 

hanteringen av nämndens allmänna handlingar, till exempel vilka handlingar 

som ska bevaras, vilka som får gallras och var handlingarna ska förvaras.  

Planen bör ses över årligen och vid behov revideras. De ändringar som 

föreslås i denna version av dokumenthanteringsplan är i huvudsak: 

Digitalisering av dokumenthantering avseende föreningsbidragen i 

ärendehanteringssystemet FRI 

Helt nya avsnitt för handlingar som rör arbetsmiljö respektive 

kommunikation 

Anpassade justeringar efter biblioteksverksamhetens arbetssätt och system  

Samtliga ändringar som föreslås är markerade. Den information som 

föreslås tas bort från planen är överstruken och den information som 

föreslås tillföras planen är gulmarkerad.  

Förslaget till reviderad dokumenthanteringsplan har tagits fram i samråd 

med kommunens arkivarie och följer gallringsråden från Riksarkivet och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förvaltningen föreslår kultur- och 

fritidsnämnden att anta förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för 

kultur- och fritidsnämnden. 
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Då ett utvecklingsarbete för att effektivisera, digitalisera och orientera 

förvaltningen mot ett processbaserat arbetssätt pågår kommer behovet av att 

se över och revidera planens innehåll ske kontinuerligt. 

Förvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden delegerar till 

förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering att revidera planens 

innehåll så länge innehållet fortsatt följer råden från Riksarkivet och 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) avseende bevara/gallra. Minst en 

gång per mandatperiod ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om 

planens innehåll.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för kultur- och 

fritidsnämnden 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Nämndsekreterare, för publicering på externa hemsidan 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-08-27  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 62 Dnr 2019/00082  

Redovisning av inkomna synpunkter till kultur- och 
fritidsförvaltningen 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen Synpunkter inkomna 

till kultur- och fritidsförvaltningen andra kvartalet 2019.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att synpunktsrapporteringen 

hädanefter ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden en gång per år, på 

årets första nämndssammanträde.  

Sammanfattning  

Enligt kommunens policy för synpunktshantering ska synpunkter 

sammanställas och följas upp regelbundet i syfte att utveckla verksamheten.   

Kontaktcenter ansvarar för att söka efter och sammanställa underlaget för 

återrapporteringen till nämnd. Förvaltningen får kvartalsvis rapporter över 

inkomna synpunkter. En synpunkt kan innehålla beröm, klagomål, eller ett 

förslag. Rapporten för andra kvartalet bifogas tjänsteskrivelsen. Underlag 

såsom analys, redovisning, tjänsteskrivelse etcetera ansvarar respektive 

förvaltning för att upprätta. Ärenden för återrapportering till nämnd och 

andra ärenden som kan komma att initieras utifrån inkomna synpunkter ska 

hanteras i respektive nämnds diarium.  

Under andra kvartalet 2019 inkom 14 synpunkter till kultur- och 

fritidsförvaltningen. Samtliga har besvarats och i vissa fall föranlett en 

enklare åtgärd som t ex uppdatering av öppettider på kommunens webbsida. 

Ingen av synpunkterna har föranlett någon vidare åtgärd från förvaltningens 

sida.  Förvaltningen föreslår att synpunktsrapporteringen hädanefter sker till 

kultur- och fritidsnämnden en gång per år på årets första 

nämndssammanträde. 

Nämnden anser att listan till nästa gång kan filtreras så att politiken kan få 

en aning om vad för typ av synpunkt det är. Tony Klaesson (KD) frågar om 

de synpunkter som kommer in kommer ända fram till politiken..  

Beslutsunderlag 

Synpunkter inkomna till kultur- och fritidsförvaltningen andra kvartalet 

2019.  

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2019/00044  

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av 
bidragsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 2019-08-
27 

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 2019-05-25- 2019-08-15 föreligger:  

Delegationsbeslut fattade inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning, se 

separat förteckning.  

Besluten finns med i en pärm vid sammanträdet. 

Under perioden 2019-05-25- 2019-08-15  togs följande bidragsbeslut, se 

separat utbetalningslista 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2019-05-25-2019-08-15 

Utbetalningslista lokal- och driftsbidrag 20190705 

Utbetalningslista aktivitetsbidrag 20190613 

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

Akten 
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§ 64 Dnr 2019/00006  

Beslut och skrivelser ställda till kultur- och 
fritidsnämnden 2019-08-27 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisade skrivelser. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skicka ut 

ett mail till samtliga föreningar med en uppmaning till föreningarna att ta 

del av det förslag till ny översiktsplan som ligger ute på samråd/remiss samt 

att inkomma med eventuella yttrande senast den 30 september..  

Sammanfattning  

Följande skrivelser har inkommit eller upprättats, sedan den senaste 

redovisningen, till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-08-27:   

Protokollsutdrag beslut från KF 2019-06-17 § 97 Taxa för utskrift och 

kopiering av allmänna handlingar 

Protokollsutdrag beslut från KF 2019-06-17 § 106 Svar på motion: 

Lokalförankra Jan Fridegård-priset 

Protokollsutdrag beslut från KF 2019-06-17 § 91 Aktualitetsförklaring av 

miljöstrategi 

Protokollsutdrag från beslut KF 2019-06-17 § 99 Delårsuppföljning mars 

2019 

Protokollsutdrag beslut från KF 2019-06-17 § 107 Svar på motion: Öppna 

café Fridegård på kvällar och helger samt uppdrag att utreda möjligheten att 

utöka ungdomsverksamheten på café Fridegård  

Protokollsutdrag beslut från KF 2019-06-03 § 152 Svar på 

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats 

Skrivelse kompletterande frågor till kommunfullmäktige Kalmarsands 

badplats 

Missiv utställning av förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun inkl 

följande bilagor; 

Utställningshandling - förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun 

Kortversion av utställningshandling 

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar 
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Bilaga 2. Hållbarhetsbedömning 

Bilaga 3. Samrådsredogörelse 

Beslutsunderlag 

Skrivelser enligt ovan 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen, för vidare hantering 

Uppdragslistan 
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§ 65 Dnr 2019/00001  

Justering av attesträtt 2019-08-27 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges attesträtt under 2019 för 

ansvarskod 20000 kopplat till verksamhetskod 10600. 

2. Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen ges attesträtt under 

2019 med ansvarskodsintervallet 20000-219999 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10600, 13800, 26310, 30000-36999. 

Beloppsgräns per faktura sätts till 1 000 000 kronor.  

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. 

Beloppsgräns per faktura sätts till 1 000 000 kronor. 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Attestförteckning kultur och fritidsnämnden 2019 

Attestreglemente och anvisningar KS nr 2012.3492 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Förvaltningschef 

Ekonomienheten, Kommunstyrelsen 

Berörda 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-08-27  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 66 Dnr 2019/00126  

Omprioritering av investeringsmedel till 
förberedelsefas nytt bibliotek/ kulturhus 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att omprioritera medel för att färdigställa förstudie av 

ett nytt biblioteks- och kulturhus. Omprioritering görs från två 

investeringsprojekt: konst om 152 000 kr samt från återstående medel om 

151 661 kr från behovsanalys av nytt bibliotek.  

Sammanfattning  

Under hösten och vintern 2018- mars 2019 har en behovsanalys av ett nytt 

bibliotek tagits fram av en extern konsult. Underlaget är begränsat och 

behöver kompletteras med förstudie- och projekteringsförslag. Kostnaden 

för fortsatt arbete överstiger kvarvarande budget om 250 000 kr varför 

nämnden föreslås omprioritera medel för att färdigställa arbetet. Kostnader 

för att färdigställa återstående arbete uppgår till 550 000 kr.  

Investeringsbudget för kultur- och fritid har utrymme för att omdisponera 

medel till förberedelsefasen.  

Investeringsprojekt konst har en budget på 152 000 kronor, då det inte finns 

planerade inköp för dessa medel kan omprioritering ske.  

Investeringsprojekt nytt bibliotek behovsanalys har återstående medel på 

151 661 kronor vilka föreslås användas till förberedelsefas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Omprioritering av investeringsmedel till förberedelsefas 

nytt bibliotek/ kulturhus KFN 2019/00126 nr 461, 2019-08-13 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomichef 
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§ 67 Dnr 101  

Information Investeringar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Lokalförsörjningschef Mattias Jonsgården informerar om Håbo kommuns 

kommande investeringar. Han redogör för kommunens hyror till externa 

hyresvärdar. Kommer som en informationspunkt på nästa nämnd. 

Till nästa nämndsammanträde kommer även ett förslag på ett antal 

uppsägningar av lokaler presenteras.  
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§ 68 Dnr 2019/00113  

Information Budget och mål 2020, internbudget, 
investeringsbudget, ramar, mål, plan 2021-2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning  

Förvaltningschef och förvaltningsekonom informerar om budget och mål för 

2020, internbudget, investeringsbudget, ramar, mål, plan för 2021-2022 . 

Diskussioner förs inför KSAU den 2 september 2019. 
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§ 69 Dnr 2019/00069  

Övrig fråga: Arbetsmiljöplan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att redogöra för en 

arbetsmiljöplan på förvaltningsdagen den 13 september.    

Sammanfattning  

Ordförande Per Widén (C) väcker frågan om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Det har genom information från förvaltningen 

framkommit att det systematiska arbetsmiljöarbetet har brister och att 

dokumentation saknas   

Förslag till beslut på sammanträdet 

 Per Widén (C) föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppdrar till 

förvaltningen att redogöra för en arbetsmiljöplan på förvaltningsdagen den 

13 september.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Förvaltningschef 

Uppdragslistan 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-08-27  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 70 Dnr 2019/00129  

Övrig fråga: Alternativ till Jan Fridegårdspriset 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda flera 

olika alternativ till Jan Fridegårdspriset till gagn för kommuninnevånarna.   

Sammanfattning  

Alliansen väcker frågan om Jan Fridegårdpriset. De vill ha flera förslag på 

alternativ till hur man kan göra med priset så det kommer till gagn för 

kommuninnevånarna.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alliansen föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen 

att utreda flera olika alternativ till Jan Fridegårdspriset till gagn för 

kommuninnevånarna.     

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Förvaltningschef 

Uppdragslistan 

 

 


