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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-21 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 21 februari 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) 

Ann-Charlotte Kaljo (M) 

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

övriga närvarande 
Thomas Lund, förvaltningschef 

Annika Freding, handläggare 

Marita Norman, enhetschef § 8 

Ingrid Sjöberg, bibliotekschef § 14 

Pia Lindberg, sekreterare 
  
Utses att justera Viveca Rydberg Paragrafer: 8 - 15 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/12 

§ 8 Information om sommaraktiviteter som genomförts med 

bidrag från MUCF 

 
Ärendebeskrivning 

Habo kommun fick 105 981 kronor i bidrag från MUCF (Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för genomförande av kostnadsfria 

sommarlovsaktiviteter 2016. 

  

Marita Norman enhetschef på fritidsgården är inbjuden till nämnden för att 

redovisa hur bidraget har använts: 

  

Totalt deltog 241 barn och ungdomar i sommarlovsaktiviteterna 2016. 

Åldersgruppen de riktade sig till var 10-18 år. Störst andel deltagare hade 

de i gruppen 10-12 år. Information om aktiviteterna delades ut på 

fritidsgården och i skolorna, annons i Habo Nytt samt på hemsidan och 

fritidsgårdens Facebooksida. Särskild information gavs till HVB-hemmen 

och till socialtjänstens personal. 

  

Aktiviteterna var: 

                                                   Flickor      Pojkar 

Skara sommarland 31 31  

Isaberg (äventyrsbana, kanot)  17 13 

High Chaparall 21 20  

Gränna (äventyrspark) 7 10  

Gustavsvikbadet Örebro  15 27  

Kyrkekvarn (paddling) 10  6  

Kyrkekvarn (ridning islandshästar) 23  1 

Camp Extreme  0  9 

  

Fritidsgården har fått mycket positiv respons från såväl deltagare som 

föräldrar. 

  

För 2017 har Habo kommun rekvirerat 95 301 kronor från MUCF för 

sommarlovsaktiviteter. Tanken är att involvera föreningar för att kunna 

erbjuda ett ännu bredare utbud till kommande sommarlov. 

  

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK15/66 

§ 9 Redovisning av intern kontrollplan för fritids- och 

kulturnämnden 2016 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern 

kontrollplan för 2016. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har redovisat uppföljning av politiskt fattade beslut, 

ekonomisk uppföljning samt kontroll av samtliga utbetalda 

investeringsbidrag till föreningar. 

 

--- 

 

 
 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ks, kommunrevisionen 
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Dnr FK17/23 

§ 10 Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor - belopp för 

2017 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar fastställa ett bidrag för 2017 med 15 

kronor per deltagare och dag för bespisning i samband med läger och 

idrottsskolor. Bidraget betalas ut efter redovisning av antal deltagare. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2013 har föreningar möjlighet att söka bidrag för bespisning i 

samband med läger och idrottsskolor. Beloppet var från början 12 kronor 

per deltagare och dag, sedan 2014 14 kronor per dag. 

 

--- 
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Dnr FK17/22 

§ 11 Ansökan om bidrag alternativt förlustbidrag för föreläsning 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja ett förslustbidrag på maximalt 

4 800 kronor för genomförande av föreläsning med Michel Lillsund. 

Eventuellt bidrag utbetalas efter redovisning. 

Ärendebeskrivning 

RSMH friends Habo har för avsikt att anordna en föreläsning med Michel 

Lillsund med tema ”Återhämtning och egentid i vardagen” torsdagen den 

16 mars kl 18 i ABF-lokalen. ABF står för lokalhyra och affischer. De 

ansöker nu om bidrag alternativt förlustbidrag på maximalt 4 800 kronor. 

 

--- 

 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Dnr FK17/21 

§ 12 Fritidsbanken 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheten att starta en Fritidsbank i Habo. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsbanken har funnits sedan 2013 och är ett ideellt initiativ som drivs 

utan kommersiella intressen. Fritidsbanken bygger på samverkan mellan 

flera olika lokala aktörer där kommunen är en viktig part. 

Genom att låna ut olika sorters idrottsutrustning främjar Fritidsbanken till 

ökad spontanidrott, hälsa och välbefinnande, samt till ett mer hållbart 

samhälle genom att satsa på återbruk.  

Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar. 

 

--- 
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Dnr FK16/55 

§ 13 Medborgarförslag 2016 

 
Beslut 

Inledningsvis vill fritids- och kulturnämnden påtala att man ser positivt på 

att kommuninvånare engagerar sig och vill utveckla kommunen. Nämnden 

beslutar besvara medborgarförslagen enligt följande: 

 

Inrättande av biograf i Habo 

Nämndens bedömning är att underlaget för en biograf i Habo är för litet, ett 

stort biografutbud finns dessutom i Jönköping. Möjligen kan en biograf 

kombineras med annan lokal för kulturverksamhet, exempelvis på Spinnet. 

Den kan exempelvis drivas i föreningsregi med eventuellt kommunalt stöd 

från fritids- och kulturnämnden. 

 

HaboWeen – festlig Habovariant på Halloween 

En ljusfestival i Habo 

Restaurangvecka  

Förslagen kan ses som en del i att ytterligare utveckla kommunens 

attraktionskraft och skulle kunna ske i samverkan mellan kommunen och 

näringslivet. Nuvarande ekonomiska och personella resurser för 

evenemangsutveckling är inte tillräckliga. 

 

After work för pensionärer 

Detta kan kanske kanaliseras via föreningen Träffpunkt Habo för seniorer. 

 

Gemensam turistbroschyr för Habo, Mullsjö, Tidaholm och Hjo 

Habo, Mullsjö, Tidaholm och Hjo kommuner och näringslivet har idag ett 

samarbete runt Vättern. Detta innehåller både digital och tryckt 

information. Dessutom pågår ett Leaderprojekt inom ovan nämnda 

kommuner som syftar till att ytterligare utveckla besöksnäringen inom 

Hökensåsområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har översänt följande medborgarförslag till fritids- 

och kulturnämnden för beslut: 

 

Inrättande av biograf i Habo 

HaboWeen – en festlig Habovariant på Halloween  

En ljusfestival i Habo 

Restaurangvecka 
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Justeras Expedierats 

 

After work för pensionärer. 

Gemensam turistbroschyr för Habo, Mullsjö, Tidaholm och Hjo. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren, Ks 
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Dnr FK17/26 

§ 14 Bibliotekets mediaanslag 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar ta upp frågan i budgetarbetet för 2018. 

Ärendebeskrivning 

Ingrid Sjöberg informerar om bibliotekets mediaanslag vilket inte har 

ändrats sedan 1998. Budgeten ligger på 373 000 kronor, vilket innebär 32 

kronor per invånare. Sett till närliggande kommuner ligger Habo lågt. 

Det är främst e-boksutvecklingen och böcker på andra språk som inte kan 

tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Enligt bibliotekslagen ska 

biblioteken präglas av allsidighet och kvalitet och Ingrid upplever att det är 

svårt att nå upp till detta mål. 

 

--- 
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§ 15 Informationsärenden 

 
Ärendebeskrivning 

a) Bokslut 2016 

 

--- 

 

 


