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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-11-20 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturnämnden 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 20 november 2018 kl. 18:00–18:55 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Ann-Charlotte Kaljo (M), 1:e vice ordförande 
Viveca Rydberg (S), 2:e vice ordförande 
Viktor Davidsson (KD) 
Ingemar Severin (M) 
Mari Larsson (SD) 
Magnus Carlestav (S), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Thomas Lund, förvaltningschef 
Annika Freding, handläggare 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Ingemar Severin Paragrafer: 49 - 52 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 
Dnr FK18/47 

§ 49 Ungdomsledarstipendium 2018 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Daniel Håkansson och Mats 
Holmberg från OK Gränsen till 2018 års ungdomsledarstipendiater. 
Daniel och Mats bidrar genom ett stort personligt engagemang till en 
positiv utveckling av OK Gränsens barn- och ungdomsverksamhet. Som 
ledare är de goda förebilder för klubbens unga och bidrar till en god 
stämning och mycket bra klubbgemenskap. De skapar träningsmöjligheter 
och utmaningar som passar alla. Deras insatser är till stor samhällsnytta 
och bidrar till glädje och inspiration bland barn och ungdomar i Habo 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Fem nomineringar har lämnats in till 2018 års ungdomsledarstipendium. 
Stipendiesumman för 2018 är 11.989 kronor (en krona per invånare den 30 
juni 2018). 
 
--- 
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Dnr FK18/38 

§ 50 Genomförandeplan för naturområde för människor, flora 
och fauna 

 
Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att som ett första steg i 
genomförandeplanen uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett förslag över 
tillgängliggörande, plantering och försköning av Hökesåns dalgång samt 
kostnaderna för detta. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt fritids- och kulturnämnden att ta 
fram en långsiktig genomförandeplan enligt intentionerna i motion från 
Lars Elwing angående naturområde för människor, fauna och flora. 
Motionen kan delas in i tre olika delar som omfattar insatser inom olika 
områden: 
1. Tillgängliggörande av Hökesåns dalgång mellan Spinnet och 
Kråkerydsvägen samt trädplantering och försköning i delar av området. 
2. Fritidsområde på Lybäcks fastighet. 
3. Utnyttjande av lokaler på Spinnet och Laggkärlsfabriken för fritids- och 
kulturverksamheter. 
 
Förvaltningens reflektioner 
Ett detaljerat förslag över åtgärder för tillgängliggörande, plantering och 
försköning av dalgången bör tas fram av en landskapsarkitekt. Samråd får 
sedan ske med Länsstyrelsen eftersom största delen av området är 
naturreservat. 
När det gäller de friluftsaktiviteter som föreslås på fastigheten Lybäck 
känns det mer lämpligt att utnyttja de möjligheter som redan finns i 
Musikparken och hembygdparken. Frågan om restaurang och 
övernattningsmöjligheter bör hanteras i annat forum. 
Frågan om lokaler för fritids- och kulturverksamhet kommer att behandlas i 
den lokalutredning som pågår. 
 
--- 
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Dnr FK18/17 

§ 51 Delegationsärenden  
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av delegationsbesluten och lägger 
dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef 
Beslut om stängning av biblioteket samt meröppet i samband med 
författarbesök onsdagen den 14 november kl 18.00-20.00. Stängning av 
biblioteket torsdagen den 22 november kl 17.30 på grund av 
personalaktivitet. 
 
--- 
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Dnr FK18/16 

§ 52 Informationsärenden 
 

Ärendebeskrivning 
a) Statistik från biblioteket januari-oktober 2018 
b) Ekonomisk rapport per 2018-10-31 
 
--- 
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