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Revidering av Miljöprogrammet. Yttrande senast 28 februari 2018.
Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för två åtgärder i Miljöprogrammet (2014-2019).


Delmål 1, åtgärd 1:
Energieffektivisera föreningslivet (s 37) inom miljöområdet Energi och klimat med
det övergripande målet Effektivare och klimatsmart energianvändning.
Följande text har lagts till åtgärd 1: ”Kommunen, i samarbete med Energicentrum A6,
bjuder årligen in till minst en rådgivningsträff för representanter från föreningar kring
hur de kan påverka sin energiförbrukning och dess kostnader”.



Delmål 16, åtgärd 47:
Tillgänglighet till natur- och kulturmiljöområden (s 71-72) inom miljöområdet Natur
och djur med det övergripande målet Grönstrukturerna är bevarade och
naturtillgängligheten är god.
Ingen förändring i texten har gjorts.
Miljöprogrammet ligger som en egen fil i mailet.

Redovisning av intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2017
Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen:
FC
Förvaltningschef
EC
Enhetschef
Nsekr
Nämndsekreterare

För samtliga kontrollområden nedan sker utöver rapport till förvaltningschef även rapport till
nämnden.

Fritids- och kulturnämnden
Rutin

Kontrollmoment

Ansv. Metod

Uppföljn.

Till

Verkst. av fattade
beslut

Fattade beslut
verkställs

N sekr Komplett

1 gång/år

Rutin

Kontrollmoment

Ansv. Metod

Uppföljn.

Ekonomisk
uppföljning

Budget
(Genomgång av
aktuell ekonomisk
situation och
prognos)

EC/
FC

Månadsvis FC
samt
Kontroll per
tertial

Rutin

Kontrollmoment

Ansv. Metod

Uppföljn.

Till

Uppföljning av
utbetalda
investeringsbidrag
till föreningar

Kontroll av hur
föreningarna
använt beviljat
investeringsbidrag

FC
Komplett
Nsekr

1 gång/år

FC

FC

Genomfört
Ja/nej
Se sid 2.

Ekonomi

Komplett

Till

Genomfört
Ja/nej
2017-01-07
2017-02-21
2017-03-21
2017-04-18
2017-05-66
2017-08-22
2017-09-19
2017-10-17
2017-11-21

Verksamhet
Genomfört
Ja/nej
Ja
Se sid 2.
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Verkställighet av politiskt fattade beslut
Genomgång har skett av samtliga beslut som fattats av fritids- och kulturnämnden.
Följande beslut har ännu inte verkställts:
§ 19 2017-03-21 Regional kulturplan 2018-2020
Fritids- och kulturnämnden beslutade uppdra åt förvaltningen att klarlägga vilka
stödmöjligheter från regionen som finns tillgängliga för kulturlivet i kommunen.
Förvaltningen har för avsikt att bjuda in representanter från regionens kulturavdelning till det planerade kultursamtalet under Konstfesten 2018.
2018-02-07
Pia Lindberg

Redovisning av utbetalt investeringsbidrag 2017

Aledals IK
Bidrag 10 000 kronor
Har inte lämnat någon redovisning.

Brandstorps idrottsförening
Bidrag 10 000 kronor
Har inte lämnat någon redovisning.

Habo Brukshundsklubb
Bidrag 10 000 kronor
Investeringsbidraget har använts till att anlägga en ny grusgång med tillhörande
sarger, samt renovering av staket, stolpar och nät. Även markarbetet till
träningsplanerna är påbörjat, men har ej slutförts på grund av dåligt väder.

Habo IF
Bidrag 55 000 kronor
Investeringsbidraget har använts till ombyggnaden av den äldre delen av
klubbhuset, såsom nya toaletter, nytt domarrum, nytt omklädningsrum, renovering
av kiosk och ventilationsförbättring.

Habobygdens släktforskarförening
Bidrag 6 000 kronor
Investeringsbidraget har använts till inköp av fyra nya bildskärmar till
forskarrummet i bibliotekets källare.

Hökensås MCK
Bidrag 25 000 kronor
Har inte lämnat någon redovisning.

Munkaskogsgården
Bidrag 20 000 kronor
Investeringsbidraget har använts till inköp av en värmepump, nya madrasser och
en ny gräsklippare.
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Orienteringsklubben Gränsen
Bidrag 150 000 kronor
Investeringsbidraget har använts till att köpa in en 4-hjuling, som vintertid
används främst till att preparera skidspår och sommartid till att förbättra löparspår.

Svenska schäferhundklubben ortsgrupp Habo
Bidrag 6 000 kronor
Investeringsbidraget har använts till ett stängsel ut mot vägen och ett staket runt
planen, med syfte att öka säkerheten för både hundar och människor.
2018-02-07
Annika Freding

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-14

172
Dnr KS17/158

§ 136 Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna
och flora
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till fritids- och
kulturnämnden för yttrande.
Ärendebeskrivning
Lars Elwing (M) har inkommit med en motion om ett naturområde för
människor, fauna och flora. Motionsställaren föreslår en rad åtgärder för
Hökesån med omgivande naturområde, den före detta laggkärlsfabriken
och ”Spinnet”. Motionsställaren föreslår att åtgärderna förverkligas i
etapper under en längre tidsrymd och att man tar beslut om ett framtida
långsiktigt förverkligande.
Nedanstående intentioner finns formulerade i motionsställarens förslag:
• P-plats vid ”grillplats” korsningen Kråkerydsleden-Hökesån
• ”Entréer till området” vid Dalgatan resp. Laggetområdet
• Gångvägar på bägge sidor om ån ska iordningställas och hårdgjöras
• Plantering av ek, kastanj m.m i ”Laggarebacken och Koabacken”
• Vägtunneln till Lybäck förses med gallerdurk för framtida
gångförbindelse
• Skapa vattenspegel med fontän vid reningsverkets nuvarande
område efter att reningsverket flyttats öster om väg 195
• Anordna fritidsområde på Lybäcks fastighet med friluftsscen för
sång, musik och andra aktiviteter, matställe och
övernattningsmöjligheter
• Fritidsgård, samlingslokal, utställningslokaler och industrimuseum
på Spinnet
• Bowling- och boulebana i gamla laggkärlsfabriken
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna
att en långsiktig genomförandeplan framtas och att detta med fördel kan bli
ett examensarbete för utbildning av trädgårdsarkitekter och att den
trädplantering som ska ligga till grund för framtida parkmark därefter
verkställs.
Arbetsutskottets behandling
Hans Jarstig (KD) yrkar att motionen remitteras till fritids- och
kulturnämnden, vilket Thomas Werthén (M) ställer sig bakom.
--Beslutet skickas till:
Fritids- och kulturnämnden

Justeras

Expedierats
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Till
Kommunstyrelsen

Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna
och flora
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Studenter ska dock erbjudas examensarbeten enligt tekniska förvaltningens
anvisningar i syfte att utreda möjligheten att förverkliga delar av motionens
intentioner.
Ärendebeskrivning
Lars Elwing (M) har inkommit med en motion om ett naturområde för
människor, fauna och flora. Motionsställaren föreslår en rad åtgärder för
Hökesån med omgivande naturområde, den f.d. laggkärlsfabriken och
”Spinnet”. Motionsställaren föreslår att åtgärderna förverkligas i etapper
under en längre tidsrymd och att man tar beslut om ett framtida långsiktigt
förverkligande.
Nedanstående intentioner finns formulerade i motionsställarens förslag:










P-plats vid ”grillplats” korsningen Kråkerydsleden-Hökesån
”Entréer till området” vid Dalgatan resp. Laggetområdet
Gångvägar på bägge sidor om ån ska iordningställas och hårdgjöras
Plantering av ek, kastanj m.m i ”Laggarebacken och Koabacken”
Vägtunneln till Lybäck förses med gallerdurk för framtida
gångförbindelse
Skapa vattenspegel med fontän vid reningsverkets nuvarande
område efter att reningsverket flyttats öster om väg 195
Anordna fritidsområde på Lybäcks fastighet med friluftsscen för
sång, musik och andra aktiviteter, matställe och
övernattningsmöjligheter
Fritidsgård, samlingslokal, utställningslokaler och industrimuseum
på Spinnet
Bowling- och boulebana i gamla laggkärlsfabriken

Motionären föreslår:
att kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna
att en långsiktig genomförandeplan framtas och att detta kan med fördel bli
ett examensarbete för utbildning av trädgårdsarkitekter
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att den trädplantering som ska ligga till grund för framtida parkmark
därefter verktställs
Sammanfattning
Ett flertal av åtgärderna kräver dispens från reservatsföreskrifterna men
länsstyrelsen kan inte pröva om det finns möjlighet till dispens så länge det
inte finns ett detaljerat förslag på åtgärder.
Länsstyrelsen är visserligen generellt positiva till åtgärder som gör
naturområden mer tillgängliga för allmänheten och i synnerhet för personer
med särkskilda krav, men menar att de branta kanterna i Hökesåns dalgång
gör det svårt att tillgänliggöra stigarna närmast vattnet.
Vissa av de föreslagna åtgärderna kan med fördel uppdras till en
trädgårdsarkitekt/ingenjör i överensstämmelse med motionsställarens
förslag. Ett flertal av de övriga föreslagna åtgärderna förutsätter andra
branschkunskaper och konsultinsatser som behöver ske i samråd med
respektive fastighetsägare/verksamhetsutövare.
Tekniska förvalningen föreslår att kontakt tas med utbildningsinstitut för
trädgårdsarkitekter/ingenjörer och att studenter erbjuds möjlighet att som
examensarbete upprätta underlag för att utveckla Hökesåns naturreservat
med utgångspunkt från delar av motionsställarens förslag. Tekniska
förvaltningen föreslår att utredningsuppdraget endast utgår ifrån de
föreslagna åtgärder som berör Hökesån med dess omgivande naturområde
och som på relativt kort sikt kan förverkligas.
Tekniska förvaltningen

Svante Modén
Teknisk chef
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Enligt sändlista i detta brev

Länk till planen på www.habokommun.se

Detaljplan för Fiskebäck 3:76 m fl, Habo
Den 8 november 2012 beslutade byggnadsnämnden i Habo att lämna
positivt planbesked för ny detaljplan på Fiskebäck 3:76. Syftet med
detaljplanen är att pröva om marken är lämplig för bostadsändamål. Ett
samrådsförslag var ute för samråd under sommaren 2013. Sedan såldes
fastigheten och den nya ägaren har för avsikt att bebygga fastigheten med
radhus istället för villor och förskola, vilket var förra fastighetsägarens
intention.
Ett nytt förslag på detaljplan har nu tagits fram och byggnadsnämnden
beslutade 18 januari 2018, att skicka ut handlingarna till berörda sakägare
och myndigheter enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen för samråd.
Den 19 februari kl. 18:00 arrangerar kommunen ett samrådsmöte för
allmänheten. Mötet hålls i Högra kammaren i kommunhuset,
Jönköpingsvägen 19.
Synpunkterna ska inkomma skriftligen senast den 8 mars till:
Habo Kommun, Byggnadsnämnden
Box 212
566 24 Habo
eller
plan@habokommun.se
Det ska betonas att den som vid granskningstidens slut inte har framfört
skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om
detaljplanens antagande.
Planförslaget och alla utredningar finns att ta del av digitalt på Habo
kommuns hemsida, http://www.habokommun.se/planer
Upplysningar om planförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari
Helene Opdal, tel. 036-442 8138.
Plan- och exploateringsenheten

Mari Helene Opdal
Planarkitekt
Postadress
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Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-01-18
Plankarta, 2018-01-18
Behovsbedömning, 2018-01-18
Fastighetsförteckning, 2018-01-26

Sändlista för samråd
-

Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning
Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, 551 15 JÖNKÖPING
Naturvårdsverket, 106 48, STOCKHOLM
Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, 566
10, 566 32 HABO
Skanova, Box 1058, 551 10 JÖNKÖPING
Trafikverket
Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, 550 02
JÖNKÖPING
Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson
Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden
Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden
Habo Kommun, KSAU
Habo Kommun, Miljönämnden
Habo Kommun, Räddningstjänsten
Habo Kommun, Socialnämnden
Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Svante Modén
Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft
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Datum
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Till
Fritid- och kulturnämnden

Detaljplan för Fiskebäck 3:76
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden anser att det är angeläget att informationsplatsen är kvar för att informera och kunna styra in besökare till Habo
centrum. Platsen är vackert belägen med en fantastisk vy över Vättern.
Helst borde det vara en rastplats med toalettmöjligheter som med fördel
skulle kunna kombineras med ställplatser som eventuellt kan drivas i
samverkan med Habo Camping eller annan entreprenör.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlämnat förslag på ny detaljplan för Fiskebäck
3:76 med flera fastigheter. Planen omfattar tidigare Västgöte Motell,
bensinstation och rastplatsen. Enligt tidigare plan skulle området bebyggas
med förskola och villor men efter att fastigheten sålts har den nye ägaren
för avsikt att istället bygga radhus.
Fritids- och kulturförvaltningen

Thomas Lund
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

Postadress
Box 212
566 24 Habo

Besöksadress
Jönköpingsv. 2

Telefon
036-442 81 15
Telefon (vx)
036-442 80 00

Fax
036-442 81 60

E-post
thomas.lundh@habokommun.se
Webb
www.habokommun.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fritids- och kulturnämnden
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Dnr FK15/13

§2

Val av ledamot och ersättare i kommunala rådet för
pensionärer och personer med funktionsnedsättning
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Åke Lundgren till ordinarie
ledamot i kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning med Fredrik Wärnbring som ersättare under
mandatperioden 2015-2018.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum
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Dnr FK15/13

§3

Val av ledamot och ersättare i folkhälsorådet/drogpolitiska
rådet
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Åke Lundgren till ordinarie
ledamot i folkhälsorådet/drogförebyggande rådet med Fredrik Wärnbring
som ersättare under mandatperioden 2015-2018.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum
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51

Dnr FK17/52

§ 43

Val av ersättare i presidiet
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Tomas Reinholdsson (S) som
ersättare i presidiet för resten av mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Eftersom Magnus Lind, tidigare ersättare för Viveca Rydberg i presidiet
har avsagt sig uppdraget i fritids- och kulturnämnden ska ny ersättare
väljas.
---

Beslutet skickas till:
KLK
Tomas Reinholdsson

Justeras

Expedierats

DELEGATIONSBESLUT
I enlighet med fritids- och kulturnämndens delegationsordning
FATTADE AV Förvaltningschef Thomas Lund

Beslutsdatum

2017-12-15
2018-01-30

Ärende samt diarienummer

Beslut om stängning av fritidsgården fredagen den 26 januari på
grund av personalaktivitet.
Hyresavtal med Spinnet i Habo AB avseende fritidsbank och tekniklokaler 2018-03-01 - - 2021-03-01

Beslut

Ärendenr i delegationsförteckning
/vidaredelegation

Delegatens
signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-01-25
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§6

Policy för representation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad policy för representation.
Ärendebeskrivning
Allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för
Habo kommun. Kommunen hanterar invånarnas skattemedel och med det
följer ett särskilt ansvar att alla berörda utför sitt uppdrag och arbete med
omdöme samt följer gällande lagar, regler och avtal. När det kommer till
kommunens representation har det tidigare saknats en policy för vad som
gäller, vilket är olyckligt då det underlättar för de som ska hantera dessa
frågor om inriktning och regelverk är fastlagda i en av kommunfullmäktige
beslutad policy.
Upprättat förslag till policy och riktlinjer hanterar regler och anvisningar
för extern och intern representation. Där framgår bland annat att extern
representation riktar sig till utomstående organisationer, företag och
enskilda personer i syfte att skapa, bibehålla eller avslutat goda relationer
och att den externa representationen ska ha ett direkt samband med och
vara till nytta för verksamheten och att försiktighet ska iakttas vid
återkommande representation mot en och samma person eller grupp av
personer. Den interna representationen riktar sig till den egna
verksamheten och mot kommunens personal eller dess förtroendevalda.
Intern representation ska ha som mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för
goda arbetsresultat i den egna verksamheten
--Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

Justeras

Expedierats

Förvaltning: Fritids- & Kulturförvaltningen Drift / Investering: Drift
Period 1801 - 1801
ID
3010 Fritids-/kulturnämnd

Budget

Utfall

Avvikelse

Förbrukat

Helår
Utfall 1701 - 1701

Budget 2018

Budget 2017

Bokslut 2017

12

7

6

54%

5

149

145

131

3020 Fritids-/kulturförvaltning

161

143

18

89%

62

1 929

1 979

2 057

3110 Idrottsplatser

231

195

36

84%

216

2 773

2 744

2 780

3120 Friluftsanläggningar

18

3

15

18%

12

220

219

246

3130 Bad

14

1

13

5%

3

169

169

275

118

-2

120

-2%

164

1 421

1 748

1 680

38

0

38

0%

0

450

450

430

3140 Sporthallar
3210 Föreningsstöd ungdom
3211 Föreningsstöd funktionhindrade

8

11

-3

132%

11

100

100

65

3220 Föreningsstöd allmän

15

193

-178

1256%

193

184

185

193

3230 Investeringsbidrag föreningar

25

285

-260

1140%

292

300

300

292

3240 Anläggningsstöd

28

0

28

0%

0

338

338

285

3250 Stöd övr integration

8

40

-32

480%

40

100

100

40

3410 Fritidsgård, personal

207

214

-7

103%

210

2 483

2 449

2 486

3420 Fritidsgård, lokaler

63

0

63

0%

68

754

834

814

3430 Fritidsgård, övrigt

19

26

-7

137%

17

225

224

249

3431 Teknikgård
3510 Bibliotek
3610 Utställningsverksamhet
3620 Allmän kulturverksamhet
3621 Habo Historia
3630 Stöd till studieorganisationer
Totalt

34

0

34

0%

0

410

0

0

339

185

153

55%

293

4 063

3 901

3 642

1

0

1

0%

0

11

11

0

36

22

14

62%

39

437

437

520

0

0

0

0%

0

0

1

0

34

0

34

0%

13

412

412

386

1 411

1 323

88

94%

1 638

16 930

16 745

16 570
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