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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-04-21 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Gunnarsbosalen 
 Tisdagen den 21 april 2020 kl. 18:00–19:05 
  
Beslutande Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), ordförande 

Roger Green (L) 
Hans Fröding (SD) 
Louise Skiöld (M) tjänstgörande ersättare 
Staffan Svanberg (C) tjänstgörande ersättare 
 
 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Annika Freding, Tf förvaltningschef 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Louise Skiöld Paragrafer: 10–17 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr FK20/28 

§ 10 Bidrag till förening med verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning 

Beslut 
Fritids- och kulturförvaltningen beslutar utbetala verksamhetsbidrag med 
10 000 kronor till RSMH Friends, Habo samt 8 000 kronor till Habo 
Tennisförening. 

Ärendebeskrivning 
RSMH Friends, Habo ansöker om bidrag till medlemsaktiviteter med 20 
000 kronor. 

Habo Tennisförening ansöker om bidrag till tennisträning för rullstolsburna 
med 10 000 kronor. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  



 

Fritids- och kulturnämnden 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-04-21  14 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK20/21 

§ 11 Ansökan om startbidrag - Solidaritet för ungdomens 
framtid 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beviljar 5 000 kronor i startbidrag till 
Solidaritet för ungdomens framtid. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Solidaritet för ungdomens framtid, Habo, ansöker om 
startbidrag. Föreningen startades i juli 2019 och har sitt säte i Habo. 
Föreningens huvudsyfte är undervisning och samtalsgrupper med barn och 
unga för att få och nå en ökad förståelse för samhället vi lever i och 
samtidigt få en naturlig språkträning. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK20/29 

§ 12 Habo Kulturförening - ansökan om bidrag för 2020 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala 25 000 kronor i bidrag till 
Habo Kulturförening för 2020. 

Ärendebeskrivning 
 Habo Kulturförening ansöker om 10 000 kronor för att täcka kostnaden för 
ljud och ljus på arrangemanget Country Night tidigare i år. Dessutom 
ansöker de om 15 000 kronor för att täcka hyran för tre planerade 
arrangemang under hösten. Föreningen fick senast bidrag 2018 med 25 000 
kronor till sin verksamhet. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK20/32 

§ 13 Förfrågan om Aquabike bana (vattenskoterbana) 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar meddela att man inte har någon 
lämplig plats att rekommendera för ändamålet. 

Ärendebeskrivning 
Fabian Sönnermyr som tävlar i Aquabike har ställt frågan till fritids- och 
kulturnämnden om en lämplig plats för vattenskoterträning. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK20/20 

§ 14 Gatunamn, Kärnekulla 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att de fem gatorna på den första 
etappen på Kärnekullaområdet får följande namn: 
Harvargatan (grön markering på karta), Plogargatan (blå markering), 
Tröskargatan (gul markering), Slåttergatan (röd markering) och 
Kärnekullaallén (orange markering). 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har begärt nya gatunamn på Kärnekullaområdet. 
Det handlar om fem gator i första etappen på det nya området. 
Gatunamnskommittén föreslår att temat för området blir jordbruksredskap 
för att återknyta till det lantbruk som bedrivits på Kärnekulla gård. 
Kommittén föreslår Harvaregatan, Plogaregatan, Tröskaregatan, 
Slåttergatan och Liegatan. 
 
Efter kommitténs sammanträde har personal på tekniska förvaltningen fått 
komma med synpunkter och de föreslår att -e stryks ur gatunamnen så de 
blir mer konsekventa och lättare att uttala. De föreslår också att namnet 
Liegatan byts ut mot Gårdsallén eller Kärnekullaallén eftersom detta är 
den befintliga allé som leder fram till den gamla gården. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen  
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Dnr FK20/26 

§ 15 Remiss Miljöprogram 2020-2030 för Habo kommun 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar inte lämna några synpunkter på 
Miljöprogram 2020-2030. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har på remiss översänt Miljöprogram 2020-2030. 
Miljöprogrammet utgör det styrande dokumentet för det strategiska 
miljöarbetet i Habo kommun. Utgångspunkten för arbetet med ett nytt 
miljöprogram är Agenda 2030, de globala  hållbarhetsmålen och de 
nationella miljökvalitetsmålen.  Habo kommuns vision "Den hållbara 
kommunen för hela livet" och de förutsättningar och den potential som 
kommunen har är utgångspunkten i miljöprogrammet. 

_____  
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Dnr FK20/23 

§ 16 Biblioteket - öppettider 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ändra öppettider från och med 
augusti 2020: 

Mån-tors: kl. 10.00-18.00 
Fredag: kl. 10.00-16.00 
Lördag: kl. 10.00-13.00 

Sommaröppettiderna vecka 25-33 är utan ändring. 

Ärendebeskrivning 
För att uppnå det prioriterade målet för verksamheten att bli en mer 
attraktiv mötesplats och nå fler målgrupper behöver biblioteket hitta nya 
sätt att arbeta på. Biblioteket behöver arbeta mer uppsökande för att finnas 
där de potentiella biblioteksanvändarna finns samt erbjuda ett mer 
intressant och aktuellt program. Resurser behöver frigöras för att 
personalen ska få mer tid till planering och bemanning av ny verksamhet 
och inte minst kompetensutvecklas. Personal med rätt kompetenser är a 
och o för att upprätthålla en god biblioteksservice. Biblioteket behöver 
utnyttja sina resurser på ett än bättre sätt och använda varje krona där den 
skapar mest värde. För att möjliggöra fler evenemang och aktiviteter på 
kvällstid men även andra tider på dagen samt kontinuerligt kunna 
kompetensutveckla personalen behöver meröppet utnyttjas smartare genom 
att förvaltningschef/bibliotekschef beslutar om att stänga biblioteket när så 
behövs och bara erbjuda meröppet. 

Med de nya öppettiderna har biblioteket lika mycket öppet som tidigare. 
Det som förändras är att det öppnar en timme tidigare och stänger en 
timme tidigare måndag till torsdag. På fredagar öppnas en timme tidigare 
men stängs en timme tidigare på lördagen. 

Fler och fler besöker biblioteket på meröppet och vill i större mån klara sig 
själva. Mellan november och februari har en undersökning utförts i hur 
många frågor bibliotekspersonalen får på kvällar mellan kl. 16-19. I snitt 
får man 9 frågor per kväll. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
bibliotekschef  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK20/18 

§ 17 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) Verksamhetsberättelse för fritid-kultur 2019  
b) Länsstyrelsen: Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i 
Jönköpings län 2020-2024  
c) Byggnadsnämnden: Ändring och digitalisering av byggnadsplan för 
Fagerhult 
d) Föreningsdialog - minnesanteckningar 
e) Pilgrimsled 
f) Utbetalt lokalt aktivitetsstöd för ht 2019 
g) Kommunstyrelsen § 28 - Internkontrollplaner, övriga nämnder 
h) Ekonomisk rapport per 2020-03-31 

_____ 
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