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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-20 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 20 februari 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 
Magnus Carlestav (S) 

Thomas Lund, förvaltningschef 

Pia Lindberg, sekreterare 
  
Utses att justera Viveca Rydberg Paragrafer: 10 - 18 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK18/23 

§ 10 Reviderat miljöprogram 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har inget att erinra mot ändringarna i det 

reviderade miljöprogrammet 2014-2019. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har översänt ett reviderat miljöprogram för yttrande. 

Det nuvarande miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner gäller 

för åren 2014-2017. Under 2017 beslutade styrgruppen för 

miljöprogrammet att förlänga programmet till och med år 2019. För att 

aktualisera programmets innehåll och åtgärder inför förlängningen 

uppdaterades miljöprogrammet under hösten 2017. Det som har 

uppdaterats är främst praktiska frågor kring till exempel eventuella bidrag 

och formalia. Även vissa åtgärder har uppdaterats och ett fåtal har fått en 

ny innebörd. De största förändringarna som gjorts och som berör 

åtgärderna i handlingsplanen har gjorts för att effektivisera arbetet och för 

att vi ska kunna nå de mål och delmål som är formulerade i programmet. 

Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för två åtgärder i 

Miljöprogrammet;  

Delmål 1, åtgärd 1: 

Energieffektivisera föreningslivet inom miljöområdet Energi och klimat 

med det övergripande målet Effektivare och klimatsmart 

energianvändning. 

Följande text har lagts till åtgärd 1: ”Kommunen, i samarbete med 

Energicentrum A6, bjuder årligen in till minst en rådgivningsträff för 

representanter från föreningar kring hur de kan påverka sin 

energiförbrukning och dess kostnader”. 

  

Delmål 16, åtgärd 47:  

Tillgänglighet till natur- och kulturmiljöområden inom miljöområdet Natur 

och djur med det övergripande målet Grönstrukturerna är bevarade och 

naturtillgängligheten är god. 

Ingen förändring i texten har gjorts. 

 

--- 

 

Beslutet skickas till: 

Ks 
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Justeras Expedierats 

 

 

 

Dnr FK16/52 

§ 11 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2017 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern 

kontrollplan för 2017 samt uppdra åt förvaltningen att kontakta de tre 

föreningar som inte lämnat redovisning av investeringsbidrag. 

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 FK18/19 

§ 12 Kultursamtal 2018 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att ett kultursamtal genomförs i 

samband med Konstfesten på Spinnet tisdagen den 2 oktober. 

Ärendebeskrivning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade den 16 januari att ett kultursamtal ska 

genomföras under Konstfesten 2018. Förvaltningschefen har varit i kontakt 

med Regionens kulturavdelning som kommer att medverka. 

 

--- 
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Dnr FK17/57 

§ 13 Motion om ett naturområde för människor, fauna och flora 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden är positiv till motionens intentioner som 

sammanfaller med nämndens utvecklingstanker bland annat för Spinnet 

och föreslår att en långsiktig genomförandeplan tas fram. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från Lars Elwing 

(M) till fritids- och kulturnämnden för yttrande. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ks au 
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Dnr FK18/25 

§ 14 Detaljplan för Fiskebäck 3:76 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden anser att det är angeläget att informations-

platsen är kvar för att informera och kunna styra in besökare till Habo 

centrum. Platsen är vackert belägen med en fantastisk vy över Vättern. 

Helst borde det vara en rastplats med toalettmöjligheter som med fördel 

skulle kunna kombineras med ställplatser som eventuellt kan drivas i 

samverkan med Habo Camping eller annan entreprenör. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har överlämnat förslag på ny detaljplan för Fiskebäck 

3:76 med flera fastigheter. Planen omfattar tidigare Västgöte Motell, 

bensinstation och rastplatsen. Enligt tidigare plan skulle området bebyggas 

med förskola och villor men efter att fastigheten sålts har den nye ägaren 

för avsikt att istället bygga radhus. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsnämnden 
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Dnr FK18/26 

§ 15 Val av ny ersättare i folkhälsorådet/brottsförebyggande 

rådet och kommunala rådet för pensionärer och personer 

med funktionsnedsättning 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Ann-Charlotte Kaljo (M) till 

ersättare i folkbildningsrådet/brottsförebyggande rådet och i kommunala 

rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning under resten 

av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 

Ny ersättare istället för Fredrik Wärnbring ska utses. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Folkhälsorådet 

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning 
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Dnr FK18/27 

§ 16 Val av ersättare i presidiet 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Jeanette Nyberg till ersättare i 

presidiet under resten av mandatperioden. 

Ärendebeskrivning 

Ny ersättare i presidiet efter Tomas Reinholdsson ska väljas. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

personalavd. 
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Dnr FK18/17 

§ 17 Delegationsärenden 2018 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har tagit del av delegationsbesluten och lägger 

dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef 

Beslut om stängning av fritidsgården fredagen den 26 januari på grund av 

personalaktivitet 

Hyresavtal med Spinnet i Habo AB avseende fritidsbank och tekniklokaler 

2018-03-01 - - 2021-03-01 

 

--- 
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Dnr FK18/16 

§ 18 Informationsärenden 

 
Ärendebeskrivning 

a) KF § 6 Policy för representation 

b) Ekonomisk redovisning per 2018-01-31 

c) Året som gått - bildspel 

 

--- 

 

 


