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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-05-16 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 18:00–19:30 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 1:e vice ordförande 

Viveca Rydberg (S), 2:e vice ordförande 

Magnus Lind (S) 

Viktor Davidsson (KD) 

Louise Skiöld (M), tjänstgörande ersättare 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Thomas Lundh, förvaltningschef 

Annika Freding, handläggare 

Pia Lindberg, sekreterare 
  
Utses att justera Magnus Lind Paragrafer: 28 - 35 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/37 

§ 28 Driftsbidrag till idrottsanläggningar 2017 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala driftsbidrag till 

idrottsanläggningar 2017 enligt följande: 

Aledals IK  16 100 kronor 

Habo IF  165 500 kronor 

OK Gränsen  41 600 kronor 

Habo Pistolskytteklubb  15 800 kronor  

Ärendebeskrivning 

Fem föreningar har ansökt om driftsbidrag till idrottsanläggningar, en 

förening har ännu inte kommit in med kompletterande uppgifter, varför 

beslut om bidrag till denna förening får fattas senare. För 2017 utgör 

driftsbidraget 50 procent av föreningens nettodriftskostnader. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

sökande 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/46 

§ 29 Föreningsdialog 2017 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att årets föreningsdialog blir måndagen 

den 16 oktober i Smyrnakyrkan. 

Ärendebeskrivning 

Vid förra årets föreningsdialog i Fagerhus erbjöd Johan Nilsson från 

Smyrnakyrkan att nästa föreningsdialog kunde hållas hos dem. Nämnden 

diskuterar olika datum för årets träff och förslag på föreläsare. 

 

--- 
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Dnr FK17/14 

§ 30 Kulturstipendium 2017 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Torleif Ewermyr till 2017 års 

kulturstipendiat. Stipendiesumman uppgår till 11 586 kronor. 

Torleif tilldelas kulturstipendiet 2017 för sin mångåriga och allsidiga 

fotodokumentation av Habo. Med sin kamera har Torleif med stort ideellt 

engagemang skildrat olika händelser och samhällets utveckling och 

förändring. Han har även haft ett flertal utställningar och bilderna har 

använts i många olika sammanhang, ett flertal av dem finns med i boken 

om Habos historia. Torleif har genom sin fotodokumentation gjort en 

värdefull kulturgärning för Habo kommun och dess invånare. 

  

Ärendebeskrivning 

Flera nomineringar och ansökningar har kommit in till årets 

kulturstipendium. 

 

--- 
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Dnr FK17/39 

§ 31 Medborgarförslag: Broar över Vätterbäckarna 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att undersöka 

möjligheterna att anlägga en bro över Hökesån i anslutning till åns utlopp i 

Vättern. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslaget till fritids- och 

kulturnämnden för handläggning och beslut. Förslagsställaren önskar att 

broar anläggs över Vätterbäckarna för att underlätta vandringar utmed 

Vättern. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Fritids- och kulturnämnden konstaterar att det ur tillgänglighetssynpunkt 

för det rörliga friluftslivet vore bra med broar över Vätterbäckarna utmed 

Vättern. Eftersom flera av Vätterbäckarna är naturreservat är det enligt 

reservatsföreskrifterna förbjudet att anlägga broar, dock finns viss 

möjlighet att söka dispens. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

förslagsställaren 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/40 

§ 32 Medborgarförslag: Byt namn på centrumrondellen 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar meddela att om förslagsställaren med 

centrumrondellen avserFalks rondell har nämnden inte för avsikt att ändra 

namn på denna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslag om namnbyte på 

rondell till fritids- och kulturnämnden för handläggning och beslut. 

Förslagsställaren föreslår att namnet på centrumrondellen byts till Georg 

Borgströms rondell. Borgström föddes i Gustav Adolf 1912 och blev 

ledamot av Kungliga vetenskapsakademin. Han kallades ofta ”världens 

samvete” och skapade den moderna miljödebatten. 

 

--- 

 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

förslagsställaren 
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Dnr FK17/44 

§ 33 Remiss ang. Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till riktlinjer 

för bostadsförsörjning. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har på remiss skickat ut förslag till riktlinjer för 

bostadsförsörjning till samtliga nämnder. 

 

--- 
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Dnr FK17/45 

§ 34 Remiss ang. kemikalieplan 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar sälla sig bakom förslaget till 

kemikalieplan. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen fick under 2016 uppdraget av kommunstyrelsen att 

ta fram en kommunövergripande kemikalieplan för Habo kommun. En 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp har arbetat fram förslag till 

kemikalieplan för att Habo kommun inklusive de kommunala bolagen ska 

ha samsyn i hur kemikalier strategiskt ska hanteras i kommunen. 

Åtgärderna i planen syftar till att möjliggöra att uppsatta regionala och 

lokala mål inom kemikalieområdet uppnås.  Utöver kemikalieplanen har 

fem stycken rutiner tagits fram för att underlätta det systematiska arbetet 

med kemikalier i kommunen. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ks 
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Dnr FK17/12 

§ 35 Informationsärenden 2017 

 
Ärendebeskrivning 

a) KF § 46 Antagen handlingsplan för barn som anhöriga 

b) Ekonomisk rapport per 2017-04-30 

c) Öppet hus på biblioteket lördagen den 10 juni 

 

--- 

 

 


