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§ 48 Dnr 79  

Mötets öppnande - Upprop, val av justerande, 
fastställande av dagordning   

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Jan Sundling (M) till justerare av dagens 

protokoll.  

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg/ändringar:  

Information Fastighetsavdelningens uppdrag utgår. 

 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 

jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  

______________ 
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§ 49 Dnr 80  

Information från förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschef Jytte Rüdiger informerar om ett förslag till ny organisation 

på kultur- och fritidsförvaltningen som är en konsekvens av det 

effektiviseringskrav som förvaltningen står inför år 2020. Förslaget ska nu 

förhandlas med facken. 

Nulägesrapport om Håbo festdag från Tomas Event & Design AB.  
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§ 50 Dnr 82  

Information finskt förvaltningsområde 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschef Jytte Rüdiger informerar om att finskt förvaltningsområde 

sedan våren 2018 erbjuder en kurs om IT och smartphoneanvändning på 

finska för seniorer. 

Kurserna uppmärksammades nyligen av Sveriges Televisions finskspråkiga 

redaktion Uutiset och sajten minoritet.se. Kursen har helt finansierats genom 

statsbidraget till finskt förvaltningsområde. Enköpings kommun har visat 

intresse att ta efter Håbo kommuns upplägg för sina finska seniorer. 
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§ 51 Dnr 2019/00092  

Justering av budget 2019 enligt beslut KF § 80 KS 
2019/00101 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och Fritidsnämnden godkänner förslag om justerad budget per 

verksamhet för 2019.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade att tilldela Kultur- och fritidsnämnden 1,2 

miljoner kronor ur resultatet att disponera under 2019 (§80 

DNR2019/00101). Detta innebär att nämndens budget per verksamhet 

justeras varför nytt nämndbeslut behövs. Ny totalram 51 669 000 kr där tre 

verksamheter berörs av förändringen.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från KF 2019-05-06  § 80 Omdisponering av medel för kultur- och 

fritidsnämnden 2019 DNR2019/00101    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningsekonom 
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§ 52 Dnr 2019/00089  

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen enligt 

nedan.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har i motionen Etablera isbana för friåkning utomhus 

yrkat att berörd förvaltning ges i uppdrag att se över lämplig plats för 

friåkning i Bålsta, att kostnaderna utreds samt att en utomhusbana för 

friåkning etableras om det är ekonomiskt genomförbart. Kommunstyrelsen 

har remitterat till Kultur- och fritidsnämnden att yttra sig över motionen. 

I kommunen är möjligheterna till skridskoåkning begränsade både i ishallen 

där den absoluta merparten av tiden är upptagen av föreningar och utomhus 

på grund av klimatet. Att etablera en isbana utomhus för friåkning ser 

kultur- och fritidsförvaltningen därför som en god idé och föreslår därför att 

motionen tillstyrks. Förvaltningen har även samrått med Tekniska 

förvaltningens Gatu- och parkavdelning. 

Enligt förvaltningen är den naturliga platsen för en isbana Gröna Stråkets 

planerade aktivitetspark, dvs mellan Fridegård och ishallen. Placeringen i 

aktivitetsparken är också bra i förhållande till att personalen i ishallen skulle 

kunna sköta anläggningen till stor del inom ramen för befintliga 

personalresurser. För att hålla en bra och jämn kvalitet på isen krävs att den 

vårdas med ismaskin. Huruvida ishallens maskin kan användas är beroende 

på banans storlek och skick. Eventuellt behöver en mindre maskin köpas 

eller hyras/leasas. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till motionen men 

understryker att såväl placeringen av en utomhusisbana som ekonomiska 

konsekvenser måste utredas noggrant. Förhållanden vid Gröna Stråkets 

planerade aktivitetspark är inte optimala då det ofta är blåsigt där vilket 

leder till att isen inte fryser lika bra. I en utredning måste rådande 

klimatförhållanden särskilt beaktas, som temperatur och vindar samt hur 

förhållandena ser ut under jord. Även nyttan av en isbana utomhus i 

förhållande till de ekonomiska konsekvenserna måste utredas.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut – Remiss motion, Etablera isbana för friåkning utomhus 

KS2019/00094, 2019-04-15 

Sverigedemokraternas motion – Etablera isbana för friåkning utomhus, 

2019-01-02 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2019/00006  

Beslut och skrivelser ställda till kultur- och 
fritidsnämnden 2019-06-04 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisade skrivelser   

Sammanfattning  

Följande skrivelser har inkommit eller upprättats, sedan den senaste 

redovisningen, till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-06-04:  

Beslut från KF 2019-05-06  § 82 Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Beslut från KF 2019-05-06  § 80 Omdisponering av medel för kultur- och 

fritidsnämnden 2019  

Från Plan- och exploateringsavdelningen Kungörelse om granskning av 

förslag till detaljplan för Bålsta torg Etapp 1, Bålsta C  

Beslutsunderlag 

Skrivelser enligt ovan   
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§ 54 Dnr 2019/00044  

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av 
bidragsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 2019-06-
04 

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 2019-04-16- 2019-05-24 föreligger:  

Delegationsbeslut fattade inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning, se 

separat förteckning.  

Besluten finns med i en pärm vid sammanträdet. 

Under perioden 2019-04-16-2019-05-24 togs följande bidragsbeslut, se 

separat utbetalningslista 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2019-04-16 - 2019-05-24 

Utbetalningslista bidrag 2019-04-12 - 2019-05-24 
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§ 55 Dnr 2019/00112  

Kommunalt hundbad 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 

att utreda möjligheterna att avgränsa ett område vid Kalmarsandsbadet för 

ett kommunalt hundbad.  

Sammanfattning  

Tony Klaesson (KD) väcker ärende om att upprätta ett kommunalt hundbad 

i kommunen. Många hundägare i kommunen önskar detta. Hunden är för de 

flesta en familjemedlem och det är därför önskvärt att kommunen kan 

tillhandahålla en kommunal hundvänlig badplats där hela familjen kan bada. 

Idag är det förbjudet för hundar att bada vid kommunala badplatser. En del 

väljer att bryta mot förbudet och andra är ovissa om att det inte är tillåtet att 

ta med hundarna till stränderna. Samtliga alternativ för hundägarna som 

presenteras av Håbo kommun är privata badstränder. Håbo kommun bör 

tillhandahålla kommunala hundvänliga badplatser åt sina invånare, inte 

tvinga dem att bryta mot lokala föreskrifter.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Klaesson (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att avgränsa en del av 

Kalmarsandsbadet för ett kommunalt hundbad.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

 


