
rn1 HÅBO 
"-"KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
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Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

Tid och plats 

Beslutande 
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Tid och plats 
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Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
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och livsmiljö, § 2 

SabineNaresson (l'v1P) 

2015-02-19, kommunhuset, Bålsta 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumför 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har till källilagivits genom anslag 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

2015-02-18 

2015-02-20 

Närarkiv, Håbo kommun 

Datumför 
anslags nedtagande, 
efter: 2015-03-18 

Car·oline Uttergård 



HÅBO 
l<OMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

Innehållsförteckning 

§ l Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

§ 2 Dialog kling avtal med föreningar avseende lokaler etc. med syfte att återkomma med 
forslag 

§ 3 Information om sommarjobb 2015 

§ 4 Information om personalärende 

§ 5 Information om arbetsmiljöärende, avdelningen for kultur- och livsmiljö 

§ 6 Information om Håbo Festdag 

§ 7 Utbildningsbehov kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 8 Genomgång av reglemente for kultur- och livsmiljöutskottet 

§ 9 Övriga frågor 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 1 KS 

Godkännande av dagordningen 

Kultur- och livsmiljöutskottet godkänner den till dagens sammanträde 
utsända dagordningen/föredragningslistan. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse till dagens sammanträde. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar godkänna dagordningen till dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.992 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU §2 KS 2015/68 

Dialog kring avtal med föreningar avseende lokaler etc. med 
syfte att återkomma med förslag 

Sammanfattning 
Enhetschef får förening och anläggning, avdelningen for kultur- och 
livsmiljö, informerar om avtal som kommunen har med foreningar avseende 
lokaler med mera. Arbete pågår med att gå igenom alla de avtal som 
kommunen har med foreningar (hyra av föreningslokaler). En del av avtalen 
är gamla, medan en del avtal har skrivits om. Det finns en del avtal som 
behöver åtgärdas snarast möjligt. 

Information ges utifrån ett arbetsmaterial som utskottet får ta del av 
tilWilligt under mötet. 

Det arbete som har påbö1jats med att se över avtalen inriktar sig på de 
klubbar som 1iktar sig till vuxna. 

Infmmation ges i korthet om de avtal som fllllls med ett antal 
klubbar/föreningar. 

Håbo kommun måste hitta en lämplig prisnivå som speglar skicket på 
lokalen. Avtalen behöver justeras så att hyresgästen betalar for fårbrukning 
av el och vatten. 

Kommimdirektören meddelar att det är viktigt att avtalen ses över och styrs 
upp på ett sätt så att likställighetsp1incipen upprätthålls så att samtliga 
fåreningar behandlas lika. 

Enhetschef får fårening och anläggning går bland annat igenom intäkter och 
avtalens uppsägningstid. Kultur- och livsmiljöavdelningen har en princip 
om att en hyra bör motsvara 350 la per kvadratmeter (beräkningar gjorda av 
fastighetsavdelningen) samt att hyresgästen ska stå för egna 
forbrukningskostnader. 

Framöver kommer arbete även att ske med att se över bidragssystemet. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar infmmationen. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.993 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 3 

Information om sommarjobb 2015 

Sammanfattning 

KS 2015/68 

Kornimmdirektören informerar om att det är avdelningen får kultur- och 
livsmiljö som är ansvarig for sommarjobben. Avdelningen får kultur- och 
livsmiljö har ordnat en person som kommer att atTaugera och administrera 
sommatjobben for år 2015. 

Det exakta antalet sommaljobbsplatser 2015 är inte fastställt ännu men det 
kommer att bli något färre antal platser i år. 

Håbo kommun administrerar sommatjobben och står for sommarjobbarnas 
lön men det är även möjligt fcir privata foretag att ta emot sommarjobbare. 

Håbo kommun har ett samarbete med Håbo Marknads AB när det gäller 
sommarjobben. 

Kommtmdirektören meddelar att avdelningschef Hannah Rydstedt kommer 
att infotmera kommunstyrelsen om sommar:jobben. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ v--r 
Nr 2015.1004 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

KLU §4 

Information om personalärende 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 2015/68 

Kommundirektören informerar om att ärendet bar hanterats i personal- och 
fårhandlingsutskottet som har beslutat att den utredning som gjordes ses 
som en komplettering av tidigare ärende och inte fåranleda ytterligare 
åtgärd. Ärendet har nu avslutats. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar infmmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1005 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

KLU § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 2015/68 

Information om arbetsmiljöärende, avdelningen för kultur- och 
livsmiljö 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om ett pågående arbetsmiljöärende. 

Håbo kommun fortsätter hantera ärendet genom att involvera 
företagshälsovården. Tanken är att en handlingsplan ska tas fram och att 
åtgärder ska vidtas. 

Kommundirektören meddelar att utskottet kommer att få mer inf01mation i 
ärendet. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1008 



rrll HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 6 

Information om Håbo Festdag 

Sammanfattning 

KS 2015/68 

Kommundirektören informerar om att Håbo Festdag år 2015 är planerad till 
den 15 augusti. 

En projektgrupp är tillsatt för att planera upplägget får Håbo Festdag. 
Samtliga fårvaltningar i kommunen involveras i projektgruppen. 
Projektledare får gruppen är Haru1ah Rydstedt, avdelningschef får kultur
och livsmiljö. 

Diskussion fårs i utskottet om vikten av att områden får alkoholintag 
kontrolleras. 

Kultur~ och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1009 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 7 KS 2015/68 

Utbildningsbehov kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanfattning 
Kommundirektören uppmanar utskottet att fundera över vad utskottet har 
får utbildningsbehov och vilka områden utskottet behöver veta mer om. Till 
kultur- och livsmiljöutskottets sammanträde i mars kommer avdelningschef 
for kultur- och livsmiljö att samla in information om vilka utbildningsbehov 
som föreligger och därefter planera utbildningstillfålle. Det går även bra att 
återkomma till avdelningschef for kultur- och livsmiljö via e-post. 

Kultur- och livsmiljöutskottet har ingen egen budget men ofta har 
kommunen mycket kunskap att dela med sig av. 

Ordfåranden anser det viktigt att identifiera syftet med utskottet och hur 
verksamheten arbetar. Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om kultur 
och om vad kultur är. 

Kommundirekören meddelar att det även är viktigt att kommunstyrelsen har 
kännedom om vad det är kultur- och livsmiljöutskottet bereder. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ t!l 
Nr 2015.1010 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 8 KS 2014/174 

Genomgång av reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet 

Sammanfattning 
Konummdirektören delar ut en presentation/sammanfattning över kultur
och livsmiljöutskottets funktion. 

Kommtmdirektören infmmerar om att utskottet ansvarar for beredningen av 
vissa av komnnmstyrelsens ärenden, § 11 och del av § 13 i KS reglemente: 

• Att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. 

• Att ansvara fOr folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten. 

• Att bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och 
byggnader. 

• Att ansvara for att ett regelverk films for hyressättning och 
prioriteringsordning for föreningsaktiviteter i kommunägda 
lokaler oh anläggningar. 

• Att handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet 
gentemot det ideella foreningslivet 

• Att verka fOr trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa 
och en god livsmiljö. 

• Att ansvara for kommunens verksamhet med anledning av att 
kommunen ingår i Finslet forvaltningsområde. 

Ouina Lund, konmmnstyrelsens ordforande/lcommunalråd, berättar i korthet 
om verksamheten inom finskt forvaltningsområde samt om sitt 
ordforandeskap i det Finska samrådet. 

Ordforanden tillägger att även kommtmens vänortssamarbete ingår i de 
ansvarsområden som utskottet ska bereda. 

Kommundirektören infonnerar om att utskottet inte har beslutanderätt men 
att det är viktigt att utskottet är uppdaterat inom sitt område och kommer att 
bereda ärenden när de uppkormner. Utskottet ansvarar for viss uppfoljning 
av verksamheten inom ärendeområdet 

Beslutsunderlag 

- Reglemente for kultur- och livsmiljöutskottet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~m 
Nr 201 5.1012 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

KLU § 8 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 2014/174 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.101 2 



~HÅBO W KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott 

KLU § 9 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-18 

KS 

Ordfåranden informerar om att biblioteket har gått ut med en 
informationsbroschyr om vad som händer i verksamheten under våren 2015. 

SabineNaresson (MP) ställer en fråga om det finns möjlighet att utnyttja 
friskvårdsbidraget till ridning. Kommundirektören tar med sig frågan som 
kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde i kommunstyrelsen. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

1. Utskottet noterar information och övrig fråga. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015. 1013 
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