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Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 17 januari 2017 kl. 18:00–18:50 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 1:e vice ordförande 
Viveca Rydberg (S), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Mari Larsson (SD) 
Harald Jonsson (KD), tjänstgörande ersättare 
Camilla Kempe (S), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Joakim Lindblom (SD) 
Annika Freding, handläggare 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Mari Larsson Paragrafer: 1 - 7 
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Justerande  
  
  
Sekreterare  
 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
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Dnr FK17/15 

§ 1 Ansökan om bidrag för integrationsverksamhet 2017 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja Habo Wolley 40 000 kronor i 
bidrag för integrationsinsatser inom föreningslivet för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley ansöker om bidrag med 40 000 kronor för att kunna fortsätta 
sitt påbörjade integrationsarbete under 2017. 
Bidraget behövs för att även i fortsättningen låta nyanlända delta 
avgiftsfritt i klubbens aktiviteter, fortsätta den riktade verksamheten mot 
ensamkommande flyktingbarn, erbjuda föräldra/vuxenvolley och 
volleybompa för nyanlända. Dessutom vill föreningen erbjuda nyanlända 
ungdomar att var med som Unga ledare i föreningen under 2017. 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
sökande 
 

 
Justeras Expedierats 
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Dnr FK16/53 

§ 2 Motion om familjepark 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslår att musikparken som har en nära 
koppling till hembygdsparken kan göras till en familjepark med 
temalekplats, grillplatser, toaletter med mera. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat motion om att en familjepark etableras på 
ett lämpligt område i kommunen. Motionen är lämnad av Niklas 
Fungbrandt (M). I motionen skriver han att det i Habo saknas en 
samlingsplats för familjer. En familjepark skulle kunna utformas kring en 
lekplats som är anpassad för en bredare åldersgrupp med intilliggande 
grönområden och grillplatser. 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ks 
 

 
Justeras Expedierats 
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Dnr FK16/54 

§ 3 Remiss handlingsplan - Barn som anhöriga 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden ser positivt på förslaget till handlingsplan och 
har inget att erinra. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har på remiss översänt ett förslag till handlingsplan för 
personal som möter barn som anhöriga. 
Habo kommun arbetar med barn som anhöriga utifrån den samverkan som 
finns idag mellan landsting, kommunerna och ideella organisationer i 
Jönköpings län. Målet är att långsiktigt och länsövergripande utverka och 
implementera ett arbetssätt som uppmärksammar barnets behov av fysisk 
och psykisk hälsa samt sociala situation men även rätten till information, 
råd och stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. 
En gemensam handlingsplan ska underlätta för de olika förvaltningarna 
och hjälpa all berörd personal att bli vägledda och veta var information 
snabbt går att hitta. 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ks 
 

 
Justeras Expedierats 
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Dnr FK16/55 

§ 4 Medborgarförslag 2016 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar skjuta upp ärendet till nästa 
sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat fem medborgarförslag till nämnden 
för beslut. Medborgarförslagen handlar om följande: 
HaboWeen - festligt halloweenfirande i Habo. 
Gemensam turistbroschyr för Habo, Mullsjö, Tidaholm och Hjo. 
Habo bio. 
En ljusfestival i Habo. 
Restaurangvecka och After Work för pensionärer. 
  
 

--- 
 

 
Justeras Expedierats 
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Dnr FK16/56 

§ 5 Ansökan om projektbidrag 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja 12 500 kronor för 2017. 

Ärendebeskrivning 
ABF ansöker om bidrag med 12 500 kronor för fortsatt 
barnkulturverksamhet tillsammans med Habo kulturförening och 
biblioteket. Under 2017 kommer teaterföreställningar, målarträffar och 
skrivartävling för årskurs fem att arrangeras. 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
sökande 
 

 
Justeras Expedierats 
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Dnr FK16/57 

§ 6 Ansökan om startbidrag och verksamhetsbidrag 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan. 

Ärendebeskrivning 
Habodemokraterna som är ett nystartat lokalt politiskt parti ansöker om 
startbidrag och verksamhetsbidrag med 25 000 kronor. 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
sökande 
 

 
Justeras Expedierats 
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Dnr FK17/12 

§ 7 Informationsärenden 
 

Ärendebeskrivning 
a)  MUCF Beslut om slutrapport för stöd till sommarlovsaktiviteter 2016 
b)  MUCF Inbjudan öppna mötesplatser för unga 
c)   Ekonomisk rapport per 2016-12-31 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Fritids- och kulturnämnden önskar till nästa sammanträde få information 
om de sommarlovsaktiviteter som genomförts.  

 
--- 
 

 

 
Justeras Expedierats 
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