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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-04-16 
  
Datum då anslaget publiceras 2019-04-23 Datum då anslaget avpubliceras 2019-05-15 
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Spinnet 
 Tisdagen den 16 april 2019 kl. 18:00–20:00 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 

Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande  
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
Jeanette Nyberg (S) 
Liselotte Heinonen (L) 
Hans Fröding (SD) 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Thomas Lund, förvaltningschef 
Magnus Lundin § 20 
Mia Werthén § 20 
Annika Freding, handläggare 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Liselotte Heinonen Paragrafer: 20–26 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 20 Besök på Spinnet 

Ärendebeskrivning 
Magnus Lundin visar runt i Fritidsbanken och i teknik/motorgården. 
Thomas Lund visar den del i Karderiet där det är tänkt att industrihistoriskt 
expo ska placeras. Mia Werthén visar den stora lokalen som ska kunna 
användas för idrottsändamål. 

_____  
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Dnr FK19/34 

§ 21 Behov av idrottshallar med mera 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ta upp ärendet i budgetarbetet för 
2020. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley har lämnat in en skrivelse som beskriver deras behov av 
idrottshallar med mera. De är i behov av mer träningstider för sina barn- 
och ungdomslag men även för sin elitverksamhet och påtalar även behovet 
av en arenahall för events, som elitmatcher, landskamper och konserter. 
Detta behov finns även för Fagerhult Habo Innebandy. 

Habo Wolley beskriver även behovet av ytterligare beachvolleyplaner på 
Slätten. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Habo Wolley  
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Dnr FK19/27 

§ 22 Bidrag till verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning 2019 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala verksamhetsbidrag med 10 
000 kronor till RSMH friends Habo och med 35 000 kronor till HFHS. 

Ärendebeskrivning 
HFHS (Hagabodas förening för hälsa och social utveckling) ansöker om 
bidrag med 36 000 kronor till sin verksamhet med olika fritidsaktiviteter. 

RSMH friends Habo ansöker om bidrag till lokalhyra och aktiviteter med 
20 000 kronor. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Dnr FK19/17 

§ 23 Granskning av detaljplan Bränninge 2:12 och 2:17, Habo 
kommun 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden vill återigen påpeka att framtagandet av den 
kulturhistoriska byggnadsinventeringen bör prioriteras samt att den 
kopplas till det pågående arbetet med centrumutvecklingen. 

Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturnämnden diskuterade detaljplan för fastigheterna den 22 
januari § 8/19 och kunde då inte ta något beslut i ärendet eftersom det 
saknas en byggnadsinventering gällande äldre bebyggelse i Habo. 
Nämnden påtalade då att det är angeläget att en byggnadsinventering 
genomförs skyndsamt. 

Planen är nu efter samrådet ute för granskning och  mindre justeringar och 
kompletteringar har gjorts. Bland annat har kulturhistoriskt utlåtande 
inhämtats från Jönköpings läns museum. Synpunkter på planen ska lämnas 
senast den 28 april. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden  
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Dnr FK19/33 

§ 24 Medborgarförslag om konstfryst isbana på Slätten 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar meddela att i investeringsbudgeten för 
2020 finns medel upptagna för anläggande av konstisbana på Slätten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslag om att kommunen 
undersöker om det finns möjlighet att anlägga en konstfryst isbana på 
Slätten till fritids- och kulturnämnden för beslut. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Ks  
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Dnr FK19/25 

§ 25 Delegationsärenden 2019 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av delegationsbeslutet och lägger 
det till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef 
Hyreskontrakt avseende lokal för industrihistoriskt expo på Spinnet 2019-
07-01 - - 2022-06-30. 

_____  
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§ 26 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) Kommunfullmäktige § 41 - Reglementen för fritids- och kulturnämnden 
miljönämnden och socialnämnden. 

b) Årsmöte med Jönköpings läns folkrörelsearkiv måndagen den 6 maj. 

c) Ekonomisk rapport per 2019-03-31 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Kristina Sporrong Esbjörnsson och Lotta Heinonen kommer att delta i 
årsmötet med Jönköpings läns folkrörelsearkiv. 

_____ 
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