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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-08-25 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Gunnarsbosalen 
 Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 18:00–19:15 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 

Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande  
Roger Green (L) 
Jeanette Nyberg (S) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Annika Freding, Tf förvaltningschem 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Jeanette Nyberg Paragrafer: 27–31 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Dnr FK18/38 

§ 27 Genomförandeplan för naturområde för människor, flora 
och fauna 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar överlämna förslaget till åtgärdsplan 
med tillhörande kostnadskalkyl för etapp 1 till kommunstyrelsen för beslut. 

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: 

Tillgängliggörande av Hökesåns dalgång mellan Spinnet och 
Kråkerydsvägen samt trädplantering och försköning i delar av området. 

Fritidsområde på Lybäcks fastighet. 

Utnyttjande av lokaler på Spinnet och Laggkärlsfabriken för fritids- och 
kulturverksamheter. 

 Fritids- och kulturnämnden beslutade den 20 november 2018 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. 

Vid detta sammanträde gjordes följande 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 hembygdsparken. Frågan om restaurang och 
övernattningsmöjligheter bör hanteras i annat forum. 

LMK Development AB med landskapsarkitekt Kenth Henriksson har på 
förvaltningens uppdrag gjort ett förslag till förbättring av tillgänglighet av 
en första etapp. Denna sträcker sig från Laggaredammen och ner till 
Pistolskyttebanan vid Slätten. Henriksson har också gjort en 
kostnadskalkyl avseende markarbeten, totalkostnaden uppgår till 1 200 000 
kronor. 
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Länsstyrelsen har gett tillstånd enligt föreskrifter för ny 
tillgänglighetsanpassad gångväg inom naturreservatet Hökesån-Habo. 
Tillståndet förenas med vissa villkor, bland annat att det upphör att gälla 
om inte åtgärden påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den 
dag då beslutet vunnit laga kraft. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Ks  
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Dnr FK20/15 

§ 28 Kulturstipendium 2020 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att till 2020 års kulturstipendiat utse 
Bernt Johanson med följande motivering: 

Bernt är en unik all-konstnär och han tilldelas stipendiet bland annat för sitt 
fleråriga engagemang i Habos årliga konstfest på Spinnet, där han också 
varit utställare med sin egen konst. Med sina originella hus-mosaiker där 
han samlar för trakten kända byggnader i akvarell, har han inte bara satt 
Habo på kartan utan även ett flertal andra orter. Filmen "Ödesnatten på 
Vättern" om Per Brahes förlisning, det senaste projekt som han har varit 
involverad i, har rönt framgångar både nationellt och internationellt. Bernts 
idérikedom och ständigt pågående kreativitet upphör aldrig att förvåna och 
bidrar till att berika kulturlivet i Habo. 

Stipendiesumma för 2020 är 12 559 kronor, en krona per kommuninvånare 
den 30 juni 2020. 

Nämnden föreslår att stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges 
decembersammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Fem nomineringar/ansökningar till kulturstipendium för 2020 har kommit 
in. 

_____  
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Dnr FK20/40 

§ 29 Budgetramar 2021-2023 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna förslaget till budgetramar 
och överlämnar det till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Tf förvaltningschef Annika Freding redogör för förslaget till budget för 
2021 ram fram till 2023 samt taxor. Efter att kallelsen skickats ut har en 
förändring skett gällande tillägg av en tjänst som anläggningschef/ 
biträdande förvaltningschef. 

Fritids- och kulturnämndens driftbudget för 2021 med justeringar under 
2019 och tekniska justeringar 2020 är 19 263 Tkr. Utöver detta föreslås 
följande utökningar, förändringar: 

Utökningar, förändringar Tkr                    Budget       Ram          Ram 
                                                                           2021         2022          2023 
Vaktmästare, idrottsanläggningar (helår)             250           250            250 
Driftskostnader konstis på   Slätten                                       350            350 
Kulturmiljöinventering                                                          350                    
Industrihistoriskt expo                                                           100            100 
Lokaler för   "Makerspace"                                    50              50             50 
Lokaler för Fritidsbanken                                    100            100            100 
Ny hyra biblioteket (Habo Bostäder)                    757          757            757 
Lokalhyra inklusive el för ny sporthall                                 800         1 600 
Vaktmästare   ny sporthall (beror på lösning 
kan variera från 1 tjänst till 3)                                               230           460 
Anläggningschef/biträdande förvaltningschef     688            688           688 
Summa                                                             1 845         3 675        4 355 

Total nettobudget                                         23 108       22 938       23 617 

Investeringsbudget                                        2021         2022           2023 
Ismaskin                                                                             350 
Industrihistorisk expo                                        300                              
Inventarier sporthall                                                             100           100 
Konstisbana Slätten                                        7 000                           
Idrottsplatsutrustning                                                           100           100 
Meröppetsystem                                                200                              
Gräsklippare                                                                                          250 
Belysningsanslutning mellan 
Västra solhöjden och elljusspåret                                           75               
MTB-bana (mountainbikebana)                                             100            
Renovering konstgräs                                                                           500 
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När det gäller förvaltningens taxor och avgifter har endast en justering 
gjorts gällande kopieringsavgift på biblioteket där en reducerad avgift för 
kopior överstigande 10 exemplar tagits bort. 

Hyror för sporthallar har tidigare höjts med 10 kr vartannat år, enligt beslut 
av dåvarande nämnd, senaste höjning 2020. Enligt denna ordning ska nästa 
hyreshöjning ske först 2022 och inför denna har förvaltningen påbörjat en 
översyn av nuvarande hyror. Nämnden anser inte heller att det 
är försvarbart med en höjning under rådande omständigheter med en 
pågående pandemi som påverkar föreningarna på olika sätt. 

  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Ks  
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Dnr FK20/42 

§ 30 PVC-matta i A-hallen, Habo sporthall 

Beslut 
 Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter och kostnader 
för byte av golv i sporthallens A-hall. 

Ärendebeskrivning 
Fagerhult Habo Innebandy har med anledning av att herrlaget ska spela i 
SSL (Svenska superligan för herrar) och damlaget i Allsvenskan 
verksamhetsåret 20/21 ansökt till kommunen om högre bidrag. Dessa 
marknadsföringsinsatser beslutas och betalas ut av kommunstyrelsen. 

I samma ansökan har föreningen påtalat att PVC-matta är ett krav från 
Svenska Innebandyförbundet och att det måste investeras i en sådan om 
seniorlagen ska kunna bedriva verksamhet i sporthallens A-hall. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Ks  
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Dnr FK20/18 

§ 31 Informationsärenden 2020 

Ärendebeskrivning 
a) Utbetalt bidrag till studieförbunden 2020. 
b) Ekonomisk rapport per 2020-07-31. 

_____ 
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