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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 10 KS 

Godkännande av dagordningen 

Kultm-och livsmiljöutskottet godkänner den till dagens sammanträde 
utsända dagordningen/foredragningslistan. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse till dagens sammanträde. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l . Utskottet beslutar godkänna dagordningen till dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.1747 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och l ivsmiljöutskott 

KLU § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/68 

Information om målstyrning i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Håbo kommuns kvalitetssamordnare inf01merar om mål- och 
kvalitetsstyrning i Håbo kommun. I Håbo kommun har man arbetat med 
målstyrning och den modell för målstyrning som finns idag är från år 2012. 
Det som nu är nytt i målstyrningen är att man utöver målstyrning 
eftersträvar kvalitetsstyrning. Det innebär att man utöver målstyrningen vill 
se till organisationens resultat och kvaliteten på det arbete som utförs. Man 
vill skapa tydlighet i vad kommunen levererar. 

Kvalitetssamordnaren inf01merar om ledningssystem som består av två 
delar; mål/vision och kvalitetsstyming. Håbo kommtm har haft mål och 
vision medan det har funnits mindre inslag av kvalitetsstyrning. För att en 
organisation ska bli framgångsrik krävs både mål/vision och 
kvali tetsstyrning. 

strategiska steg för att nå mål (verksamhetsutveckling) gås igenom. 
Verksamhetsutvecklingens ena del består av målstyming. Målstymingen 
innebär att ledningen är drivande, initierar förändringar inom 
kultur/värderingar och nyckelindikatorer samt pekar ut de områden som 
bedöms laäva extra fokus. Verksamhetsutvecklingens andra del är 
kvalitetsstyrning och innebär en drivande verksamhet, gnmduppdraget, 
ktmd/brukarvärde, måttlnyckeltal/volymtal, intern kontroll, systematiskt 
kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. 

Kvalitetsstyming är en gemensam struktur för att analysera resultat i 
kämverksamhetema. Detta kan göras genom att besvara frågor om vilken 
kvalitet levereras, vad verksamheten kostar, hur effektivt sker arbetet och 
hur personalen mår. Kvalitetsstyrning är även ett verktyg f"ör politisk 
prioritering. 

Olika typer av mått gås igenom; 

• Kostnads- och resursupp gifter. 

• Vad som görs med resurserna, redskap för att åstadkomma 
resultat. 

• Resultatet/effekten: förändring kopplat till verksamhetens syfte. 

Kommunfullmäktiges nya mål behandlades av kommunfullmäktige den 23 
mars 2015. Nästa steg äT att respektive nämnd ska fmmulera sina mål och 
därefter ska slutligen mål formuleras på respektive verksamhet/enhet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1749 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/68 

En primiterad målbild blir avgörande för ett gott resultat. 

Kvalitetssamordnaren går även igenom det uppch·ag som nämnder och 
styrelser har gällande målformuleringar. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar infmmationen. 

JUSTERARE l ~_j 

~\ Gr T 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1749 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 12 

Information om sommarjobb 2015 

Sammanfattning 

KS 2015/68 

Avdelningscheffår kultur- och livsmiljö infmmerar om att avdelningen får 
kultur- och livsmiljö administreraT sommarjobben 2015 . Håbo kommw1 har 
anordnat sannnarjobb sedan år 2006. 

Det berälmas att omkring 170 stycken sommatjobb kommer att uppnås 
2015, beroende på de resurser som finns. 

A v delningen får kultur- och livsmiljö har anställt en person som arbetar 
med att administrera sommmjobben. 

Ungdomarna som jobbar kommer att få en lön motsvarande 60 kr per 
timme. Sommarjobbsarbetet kommer att pågå under vecka 25-33 och som 
sommatjobbare arbetar man under två veckor ( 40 timmar per vecka). 

Ungdomarna som sannnarjobbar är i åldern 15-17 år. Det har kanunit in 135 
stycken arbetsplatser extemt vilket kan ge möjlighet till en bredare syn på 
arbetslivet. 

Sabine Naresson (MP) anser att blanketten som företag fyller i får att ta 
emot sommatjobbare borde ändras så att man kan fylla i den digitalt. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

~lfl 
Nr 2015. 1752 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 13 

Information om Verkstan 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/68 

Enhetschef får ung och hälsa informerar om att verkstan stängdes den 24 
september 2014 på grund av att det uppstod en situation med hot och våld. 
En anmälan gjordes till arbetsmiljöverket och en utredning startades. En 
handlingsplan med åtgärder godkändes i december 2014 och ärendet 
avsla'evs därefter. 

Kultur och livsmiljö har arbetat med en rad olika åtgärder, bland annat 
brandskydd och lås . Man har även arbetat med psykosociala åtgärder hos 
personalen efter den situation som uppstod. 

Personalen på fritidsgårdarna utbildas. De personer som inte har utbildning 
har fått gå en grundkurs och tanken är att de sedan ska gå ytterligare steg i 
kursen. 

Sedan tre veckor tillbaka är verkstan öppen igen. Öppettiderna har minskat 
något eftersom det nu alltid arbetar tre personer samtidigt på verkstan. Det 
fårekommer kvällar som är stökiga på verkstan. 

Enhetschef får tmg och hälsa anser att verksamheten kräver en ny lokal. 

Temakvällar kommer att anordnas på verkstan. 

Nattvandrarna kommer att ha sin bas på verkstan. Polarna och Polisen 
kommer att besöka verkstan på fredags- och lördagskvällar. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015 .1 753 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- celll ivsmiljöutskott 

KLU § 14 

Information om demokratiprojekt 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/68 

Enhetschef for ung och hälsa informerar om att Håbo kommun har blivit 
inbjuden till att ingå i ett pilotprojekt om politik och unga. Projektet 
anordnas av myndigheten for ungdoms- och civilsarnhällesfrågor. 

Det är svårt att reluytera unga personer att bli politiker och Håbo kommun 
ligger sämre till på denna punkt. Håbo kommun har tackatja till att ingå i 
pilotprojektet. Ett forhandsbesked har kommit om att Håbo kommun 
eventuellt kommer att delta i projektet men ett slutgiltigt beslut inväntas. 

Pilotprojektet innebär att Håbo kommun får resurser i fom1 av utbildning 
och strategier kan utvecklas mellan kultur- och livsmiljöavdelningen, 
kommunstyrelsen, ungdomsförbund med mera. 

Projektet syftar till att forsöka få fler unga personer att bli intresserade av att 
bli politiker. Det är även viktigt att ta hand om de unga nya politikerna i 
kommunen så att dessa personer känner att arbetet är meningsfullt. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l . Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.1754 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-03-25 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 15 KS 2015/68 

Information om ny organisation för folkhälsa och närvård 

Sammanfattning 
Enhetschef for ung och hälsa informerar om den nya organisationen for 
folkhälsa och närvård. A vdehringen for kultur- och livsmiljö har i uppdrag 
att sköta folkhälsoarbetet i kommunen, medan det är socialforvattningens 
uppdrag att sköta närvårdsarbetet Närvårdsarbetet och folkhälsoarbetet 
byggs nu samman till en gemensam samordningsgrupp. 

Ärendet om denna nya organisation kommer att delges kommunstyrelsen. 

Samordningsgruppen består av kommunens barn- och ungdomskoordinator, 
kommunens närvårdskoordinator, närvårdsstrateg UL samt ibland 
"experter" vid behov. 

Brå, arbetsgmppen for trygghet, finns även med som en del av 
organisationen. 

Enhetschef for ung och hälsa efterlyser mer analys i det arbete som 
genomfors. Det är viktigt att en analys görs innan man bestämmer vart man 
ska fokusera insalserna. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

1. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1755 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/68 

Information om driftavtal M lägesrapport 

Sammanfattning 
Enhetschef får fårening och anläggning infmmerar om lägesrapport får 
driftavtaL Insamling pågår av bidragsansökningar (driftbidrag). En del 
ansölmingar saknar viss information vilket innebär att enheten får fårening 
och anläggning kommer att behöva be om förtydliganden. 

Det är ungefär samma antal bidragsansökningar som föregående år. 

Enhetschef får fårening och anläggning går igenom sammanställning över 
lokal- och d1iftbidrag. En del ansökningar har kommit in efter det att sista 
ansölmingsdag passerat. Enheten får fårening och anläggning håller sig 
inom budgeterad ram. 

Lokalavtal får uppsägning gällande villkorsändring har skickats ut. 
Förhandlingar kring avtalen kommer att inledas. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l . Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1768 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/106 

Förslag till nya avgifter vid H åbo bibliotek 

Sammanfattning 
Berättelserna är centrala i bibliotekens verksamhet. Ännu så länge är de 
oftast i fysiska böcker eller som ljudböcker i olika format. E-boken börjar ta 
mark. Beråttandet tar sig också andra uttryck så som via musik, film, TV
och dataspeL Detta återspeglas på biblioteken. 

I december 2014 kunde biblioteket inom avdelningens befintliga utrymme 
skapa ett basutbud på cb.-ygt 200 dvd for barn, unga och vuxna. 

Förseningsavgifter och avgift vid forkommen/skadad dvd måste fastställas 
innan utlåning kan börja ske. Dvd köps in till biblioteken med 
visningsrättigheter, varfor priset ligger mellan 250-495 kr/film. Denna 
kostnad bör återspeglas i avgiftema. En åldersgräns for att låna dvd är att 
rekommendera eftersom ersättningskostnaden är hög. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 § 42/2009 om avgifter vid Håbo 
bibliotek. Då uppdrogs åt dåvarande bildningsnämnden att revidera taxorna 
vid behov. Eftersom bildningsnämnden inte längre existerar måste 
eventuella nya beslut om avgifter återigen fastställas av fullmäktige. 

En omvärldsbevakning vad gäller att satsa på utlån av film i dag är relevant. 
Den visar att många (t ex arbetslösa) av ekonomiska skäl inte-har råd med 
ett större utbud av TV -kanaler eller med betaltjånster så som till exempel 
Netflix. Det finns också de som saknar uppkoppling hemmavid. TV -kanaler 
och betaltjånster erbjuder dessutom ett högst begränsat utbud och där till 
exempel klassiker ofta saknas. 

Motbakgn.md av detta har förvaltningen tagit fram ett nytt fårslag till 
avgifter vid Håbo bibliotek. I förvaltningens forslag fareslås 
fårseningsavgiften for dvd till5 kr per dag, och avgiften for förekommen 
eller skadad dvd till 500 la. 

Förvaltningen föreslår även att åldersgränsen for uthyrning av dvd fastställs 
till 16 år. 

Beslutsunderlag 
Avgifter vid Håbo bibliotek, hid 2015.1474. 
KF§ 42/2009. 
Tjänsteslaivelse 2015-03-09, hid 2015.1451. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1775 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

JUSTERARE 

KLU § 17 KS 2015/106 

Kultur- och livsmiljöutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet fåredra s av Enhetschef Kultur och Bibliotek. 

Håkan Welin (FP) påpekar att det står fel i tjänsteskrivelsens näst sista 
mening under rubliken Sammanfattning. Utskottet kommer överens om att 
stryka de två sista orden ("per dag") i den näst sista meningen. Meningen 
formuleras således: "I förvaltningens förslagföreslås förseningsavgiften för 
dvd till 5 kr per dag, och avgiftenför förekommen eller skadad dvd till 500 
kr". 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter vid Håbo bibliotek 
(hid. 2015.1474) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om avgifter 
vid Håbo Bibliotek daterad 2009-05-04, § 42 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa åldersgränsen får utlåning 
av dvd till 16 år. 

Beslutsexpediering 
Enhet Kultur och Bibliotek 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 18 

Bibiblioteksplan 2016-2019 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/105 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 
biblioteksplaner for sin verksamhet på biblioteksområdet skolbiblioteken 
styrs av skollagen som säger att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek. (SFS 2010:800). 

Enligt bibliotekslagen har alla offentligt finansierade bibliotek i uppdrag att 
verka får det demohatiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsfcnmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset får 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övtigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig får alla, men barn och 
unga liksom de språldiga minmiteterna är prioriterade. 

Ansvaret for Håbobornas tillgång till bibliotek delas av KS och barn-och 
utbildningsnämnden. Men även socialförvaltningen berörs i hög grad. 
Biblioteken ger också service till människor som vill etablera sig i det 
svenska samhället och som söker arbete eller utbildning. Att arbeta med att 
öka den digitala inkluderingen har blivit ett kärnuppdrag får alla bibliotek. 

Biblioteksuppdraget är i grunden stabilt, men beroende av 
omvärldsforändringar, teknik och digital utveclding. I dagsläget ersätter inte 
den digitala tekniken den fysiska boken eller platsen. Det gör att biblioteken 
hela tiden behöver arbeta parallellt, inte med antingen eller utan med både 
och. 

Att bidra till att människor kan ta till sig och förstå sammanhängande texter 
och mer komplexa resonemang är ett grundläggande uppdrag får skolan, 
men också for forskolan och får biblioteken. För att möta det behovet 
behöver kompetensen på biblioteken vara hög och bred. Det kan finnas 
behov av helhetslösningar får att utveclda samarbeten mellan fårskola, skola 
och bibliotek som kan bidra till elevernas måluppfyllelse. 

Eftersom Hå bo är en kraftigt växande kommun, växer också behovet av 
folkbiblioteksservice i flera delar av kommunen. Arbetet häver nytänkande 
och prestigelöshet, utifrån det grundläggande uppdraget att möjliggöra for 
alla att få del av kvalitativt god biblioteksservice fysiskt och/eller digitalt. 

Biblioteksplanen har fokus på medborgamas behov av biblioteksservice och 
tas fram i aktiv dialog med medborgare och med medarbetare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1 777 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 18 

Beslutsunderlag 
Bibliotekslagen (SFS 2013:80 l) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 2015/105 

Håbos biblioteksplan 2012-2015 
Tjänsteskrivelse 2015-03-09, hid 2015.1447. 

Kultur- och livsmiljöutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av enhetschef Kultur och Bibliotek. 

Utskottet gör vissa fårändringar i det fårslag till beslut som föreligger: 

Beslutspunkt l: Kultur och livsmiljö ändras till Kommunstyrelsens 
förvaltning. Utbildningsförvaltningen ändras till Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Beslutspunkt 3: Beslutspunkten stryks. 

Beslutspunkt 4: Formuleringen "senast i juni 2016" läggs till. 

Förändringama blir kultur- och livsmiljöutskottets fårslag till 
kommunstyrelsen. 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram den nya 
biblioteksplanen får Håbo kommun i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen och övriga förvaltningar, samt i dialog med 
medborgare och andra intressenter inom kommunen. 

2. Kultur och livsmiljöutskottet är politisk referensgrupp i uppdraget. 

3. Den färdiga biblioteksplanen fastställs slutgiltigt i kommunfullmäktige 
senast i juni 2016. 

Beslutsexpediering 
Avdelning Kultur och Livsmiljö 
Enhet Kultur och Bibliotek 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1777 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott 

KLU § 19 

Övriga frågor 

SammanfaUn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

KS 

Avdelningschef för kultur och livsmiljö informerar om att avdelningen, i 
samarbete med elevhälsan, har ansökt om medel från RFSL för att Hå bo 
kommun, avdelningen Kultur och livsmiljö, ska lemma tilldelas HBTQ 
cettifiering. 

Utbildningen för att tilldelas cettifieringen pågår under ett år. Målsättningen 
är att öka tillgängligheten för kommunens invånare och att invånarnas 
trovärdighet till kommunen ska öka. 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1780 
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