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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-03-21 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 18:00–19:15 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 1:e vice ordförande 

Viveca Rydberg (S), 2:e vice ordförande 

Viktor Davidsson (KD) 

Ann-Charlotte Kaljo (M) 

Mari Larsson (SD) 

Camilla Kempe (S), tjänstgörande ersättare 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Joakim Lindblom (SD) 

Thomas Lundh, Förvaltningschef 

Annika Freding, sekreterare 
  
Utses att justera Camilla Kempe Paragrafer: 16 - 22 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/26 

§ 16 Bibliotekets mediaanslag information  

 
Ärendebeskrivning 

Bibliotekschef Ingrid Sjöberg redovisar biblioteksstatistik för länet och för 

andra jämförbara kommuner. 

 

--- 
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Dnr FK17/18 

§ 17 Yttrande över motion om Hälsans stig, en promenad runt 

vackra Furusjö 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden bedömer kostnaden för projektet som för hög i 

förhållande till hälsovinsterna och beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. Däremot kan nämnden tänka sig att medverka till 

uppmärkning av hälsoslingor i Furusjö tätort på befintliga gator och 

gångvägar. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för yttrande översänt motion från Sverige-

demokraterna om att kommunen utreder möjligheterna att anlägga en 

belyst promenadstig runt Furusjön ”Hälsans stig”. 

Idag finns det ett elljusspår i Furusjö som utgår från Elmberget. I 

kommunen i övrigt finns ett elljusspår vid Gränsenstugan i Habo och ett i 

Fagerhult. I Habo tätort har fritids- och kulturförvaltningen märkt upp och 

skyltat hälsoslingor av olika längd på befintliga gator och vägar. 

Sträckan runt Furusjön är cirka 2-3 kilometer beroende på vilken 

sträckning som väljs med hänsyn till markbeskaffenhet. Beräknad kostnad 

för att iordningställa en belyst promenadstig runt Furusjön är cirka 1 miljon 

kronor varav belysning utgör cirka 800 000 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kf 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/25 

§ 18 Gatunamn Tumbäck och stationen 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att gatan vid stationen får namnet 

Stationsgatan och gatorna på Tumbäck får namnen Mysketgatan, 

Backebogatan och Tegelbruksgatan. 

  

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har begärt gatunamn på den mindre gata som 

sträcker sig från bussgatan vid Jönköpingsvägen och till stationsbyggnaden 

samt nya gator  på Tumbäck. Det gäller tre parallellgator till 

Klingekärrsgatan. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen 
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Dnr FK17/32 

§ 19 Regional kulturplan 2018-2020 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att klarlägga 

vilka stödmöjligheter från regionen som finns tillgängliga för kulturlivet i 

kommunen. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden diskuterar frågeställningar inför arbetet med ny regional 

kulturplan för 2018-2020. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/33 

§ 20 Ansökan om startbidrag, Liteo 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att bevilja startbidrag med 5 000 

kronor till föreningen Liteo. 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Liteo ansöker om startbidrag. Föreningen har som syfte att i 

samverkan med barn i ett eller flera redaktionsråd skapa och ge ut ett 

barnmagasin för målgruppen 9-12 år. 

 

--- 

 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Dnr FK17/34 

§ 21 Ansökan om startbidrag, Techne Konstförening 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att bevilja Techne konstförening ett 

startbidrag med 5 000 kronor och ett verksamhetsbidrag med 10 000 

kronor. 

Ärendebeskrivning 

Den nybildade Techne konstförening ansöker om bidrag för att starta 

föreningen och skapa ateljéer för konst- och konsthantverkare. Föreningens 

syfte är att sprida kunskap, glädje och förståelse för konst samt att stödja 

och utveckla den lokala konstnärliga verksamheten i kommunen. I Habo 

har tidigare inte funnits någon förening som enbart riktar sig mot konst och 

kreativt skapande. 

 

--- 

 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/12 

§ 22 Informationsärenden 

 
Ärendebeskrivning 

a) Utbetalt lokalt aktivitetsstöd för hösten 2016 

b) Kallelse till årsmöte med Jönköpings läns folkrörelsearkiv den 12 april i 

Vetlanda 

c) Verksamhetsberättelse för fritid-kultur 2016 - delas ut på sammanträdet 

d) Ekonomisk rapport per 2017-03-14 

 

--- 

 

 


