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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-05-15 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 18:00–19:00 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Ann-Charlotte Kaljo (M), 1:e vice ordförande 

Viveca Rydberg (S), 2:e vice ordförande 

Jeanette Nyberg (S) 

Viktor Davidsson (KD) 

Ingemar Severin (M) 

Joakim Lindblom (SD), tjänstgörande ersättare 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Annika Freding, sekreterare 

  
Utses att justera Ann-Charlotte Kaljo Paragrafer: 23 - 31 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Dnr FK18/36 

§ 23 Granskning avseende detaljplan Kärnekulla 1:4, Habo 

kommun 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har inga ytterligare synpunkter på planförslaget 

utöver vad som lämnats vid tidigare tillfälle. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har översänt detaljplan för del av Kärnekulla 1:4 för 

granskning, planförslaget som tidigare varit ute på samråd under våren 

2017 har nu justerats. Fritids- och kulturnämnden yttrade sig (FK § 25/17) 

över planförslaget. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Plan- och byggavd. 
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Dnr FK18/21 

§ 24 Kulturstipendium 2018 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att årets kulturstipendium tilldelas 

Ulrika och Jesper Holm och Habo Small Band med följande motivering: 

Tillsammans med sina ledare har Habo Small Band blåst liv i intresset för 

blåsmusik bland Habos barn och unga. Habo Small Band deltar vid och 

förgyller många olika arrangemang och tillställningar med sin spelglädje. 

Ulrika och Jesper är två eldsjälar som brinner för Habos musik- och 

kulturliv och som med sitt engagemang för blåsmusiktraditionen i Habo 

vidare. 

 

Ärendebeskrivning 

Elva ansökningar/nomineringar har kommit in. 

 

--- 
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Dnr FK18/39 

§ 25 För sent inkomna ansökningar om föreningsbidrag 2018 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna att ansökningarna 

behandlas. 

Ärendebeskrivning 

Sista ansökningsdag för föreningsbidrag 2018 var den 31 mars. 

Habo Handboll har lämnat in ansökan om grundbidrag den 10 april. 

Smyrnaförsamlingen har kommit in med ansökan om grund- och 

lokalbidrag den 13 april och Hökensås Motocrossklubb har lämnat ansökan 

om grundbidrag och driftsbidrag den 30 april. 

Enligt reglerna för föreningsbidrag ska ansökan som kommer in inom 30 

dagar efter ansökningstidens utgång prövas i varje enskilt fall. 

  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Dnr FK18/31 

§ 26 Driftsbidrag 2018 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala preliminärt bidrag med 75 

procent av beräknat bidrag för 2018 enligt följande: 

Aledals IK   13 725 kronor 

Habo IF 146 850 kronor 

OK Gränsen  35 025 kronor 

Habo Pistolskytteklubb  11 175 kronor 

Ärendebeskrivning 

Fem föreningar har ansökt om driftsbidrag till idrottsanläggningar för 

2018. Eftersom en förening ännu inte har kunnat behandlas på grund av att 

redovisning saknas föreslår förvaltningschefen att ett preliminärt bidrag 

betalas ut till övriga föreningar och resterande när den slutliga fördelningen 

gjorts. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Dnr FK18/34 

§ 27 Ansökan om bidrag Habo kulturförening 2018 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja Habo kulturförening ett 

verksamhetsbidrag med 25 000 kronor för 2018. 

Ärendebeskrivning 

Habo kulturförening har lämnat in ansökan om föreningsbidrag för 2018 

med 25 000 kronor. Från och med 1 april ingår Techne konstförening i 

Habo kulturförening. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-05-15  33 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK18/30 

§ 28 Bidrag till förening med verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala verksamhetsbidrag med 10 

000 kronor till RSMH Friends Habo samt med 35 000 kronor till HFHS. 

Ärendebeskrivning 

RSMH Friends Habo ansöker om bidrag till lokalhyra och medlemsresa 

med 15 000 kronor. 

HFHS (Hagabodas förening för hälsa och social utveckling) ansöker om 

bidrag med 38 000 kronor till sin verksamhet med olika fritidsaktiviteter. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Dnr FK18/35 

§ 29 Dataskyddsombud för fritids- och kulturnämnden 

 
Beslut 

Johan Isaksson utses till dataskyddsombud för fritids- och kulturnämnden i 

Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 

Alla myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 

dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att myndigheten följer 

dataskyddsförordningen genom att exempelvis utföra kontroller och 

informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 

yrkesmässiga kvalifikationer och, särskilt, sakkunskap om lagstiftning och 

praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra sina uppgifter. 

Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och 

ska rapportera till organisationens ledning.  

 

Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryds kommuner har ingått 

samverkansavtal avseende gemensamt Dataskyddsombud. 

 

Rekrytering och anställning av dataskyddsombud har genomförts av 

Jönköpings kommun. Det åvilar den personuppgiftsansvarige, det vill säga 

respektive nämnd i kommunen, att formellt utse personen som 

dataskyddsombud. 

  

Dataskyddsombudet ska ansvara för att 

- vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan 

tillämplig dataskyddslagstiftning. 

- övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan 

tillämplig dataskyddslagstiftning. 

- rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och 

organisationens brister och utvecklingsbehov. 

- tillsammans med sakkunniga kravställa och arbeta för att införa 

säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd. Även ge råd 

och stöd avseende säkerhetsskyddsåtgärder. 

- identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning. 

- övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för 
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dataskydd. 

- bistå i utredning av misstänkta dataintrång. 

- ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och 

övervaka genomförandet av den, samt ställa krav på att 

konsekvensbedömningar genomförs. 

- kontrollera genomförda konsekvensbedömningar av dataskydd. 

- omvärldsbevaka, nätverka och inhämta kunskap inom 

lagstiftningsområdet dataskydd. 

- fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och 

vid behov genomföra förhandssamråd. 

  

 

--- 
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Dnr FK18/17 

§ 30 Delegationsärenden  

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har tagit del av delegationsbesluten och 

beslutar lägga dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef 

Lotteriregistreringar enligt § 17 lotterilagen till Rödåns Friförsamling för 

tiden 2018-06-01 - - 2021-05-31 och till Lions club Habo för tiden 2018-

05-01- - 2021-04-30. 

 

--- 
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Dnr FK18/16 

§ 31 Informationsärenden 

 
Ärendebeskrivning 

a) Valnämnden § 1 Ersättning till fritids- och kulturförvaltningen för 

genomförande av förtidsröstning 

b) Jönköpings läns museum: Arkeologisk rapport 2018:10 Apelskift 2:15 

c) Ekonomisk rapport per 2018-04-30 och tertialrapport 1 

 

--- 

 

 


