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Justeras Expedierats 

§ 8 Remiss - samråd planprogram för 
centrumutveckling Habotätort 

Diarienummer FK20/51 

Ärendebeskrivning 

Habo kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för utveckling av 

Habo centrum. Arbetet har pågått sedan hösten 2019 och startades upp med 

en medborgardialog som mynnade ut i ett planförslag. Kommunstyrelsen 

beslutade om samråd den 14/10. Samrådet pågår fram till den 31 mars 

2021. 

Nämnden diskuterade ärendet den 19 januari FK §5. Vid mötet diskuteras 

fritidsgårdens nuvarande och framtida placering, enligt centrumplanen 

planeras ny bostadsbyggelse där nuvarande fritidsgården ligger. Nämnden 

uppdrog åt förvaltningen och presidiet att arbeta vidare med förslag till 

yttrande. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Vid dagens sammanträde presenteras ett något omarbetat förslag till 
remissvar men även förslag till omarbetning diskuteras och eftersom tiden 

för remissvar är den 31 mars vill nämnden skjuta upp ärendet till nästa 

sammanträde. 

_____ 
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Justeras Expedierats 

 

§ 9 Intern kontrollplan 2020 - uppföljning 

Diarienummer FK19/52 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern 

kontrollplan för 2020. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har redovisat uppföljning av politiskt fattade beslut, 

ekonomisk uppföljning och kontroll av utbetalda investeringsbidrag till 

föreningar. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ks  
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Justeras Expedierats 

 

§ 10 Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor - 
belopp för 2021 

Diarienummer FK21/21 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att beloppet i fortsättningen ska vara 

hälften av kostnaden för en skolbespisningsportion. Nämnden delegerar till 

förvaltningschef att årligen fastställa beloppet. 

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 och nämnden fastställer belopp för varje år. Beloppet 

för 2020 fastställdes till 17 kronor. En lunch från skolbespisningen kostar 

cirka 35 kronor och rimligt kan vara att bidraget motsvarar ungefär hälften 

av detta. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 11 Samrådshandling Detaljplan för del av Kvill 1:3 
m.fl, Habo kommun 

Diarienummer FK21/22 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden vill påpeka att det är viktigt med flera platser 

för spontanidrott och om möjligt flytta de befintliga fotbollsmålen till 

lekplatsen vid Bergstigen. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för en del av Kvill 

1:3, kallad Solåkra.  Syftet med detaljplanen är  att pröva lämpligheten att 

bygga bostäder på marken. I enlighet med planbeskedet var önskemålet att 

byggnationen skulle placeras inom den del av Kvill 1:3 som kallas Solåkra 

men efter diskussioner kom man fram till att istället för att ta en del av 

jordbruksmarken i anspråk skulle åkermarken uteslutas och en del av 

kommunens fastighet Mölekullen ingå i planområdet istället. Området 

planeras att byggas ut med sju parhus i två våningar, totalt 14 lägenheter. 

Närmast bostadsområdet finns en klippt yta som idag fungerar som 

fotbollsplan, med mål och även belysning. I planen nämns att det finns en 

större lekplats på Bergstigen cirka 300 meter från planområdet. I området 

finns inga kända fornlämningar. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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Justeras Expedierats 

 

§ 12 Medborgarförslag om att märka upp stenen vid 
vårdcentrum 

Diarienummer FK21/19 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar sätta upp en platta med text och årtal 

på den stora stenen vid Habo Vårdcentrum. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag till fritids- och 

kulturnämnden. Förslagsställaren föreslår att en stor sten som ligger väster 

om Habo vårdcentrum märks upp med lämplig text och årtalet när 

vårdcentrum byggdes. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kf  
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Justeras Expedierats 

 

§ 13 Delegationsärenden 2021 

Diarienummer FK21/13 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har tagit del av delegationsbesluten och lägger 

dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Beslut fattade av förvaltningschef: 

Avtal med Sveduddens båtklubb om att hålla toaletter öppna för 

badplatsbesökare under sommarsäsongen 1 juni - - 30 augusti. 

Registrering för lotteri enl. 6 kap. 9§ spellagen för perioden 210210-

260209 – Habo pastorat. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 14 Informationsärenden  

Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 

a) Inbjudan till digital politikerresa den 16 april 2021 

b) Beviljad tjänstledighet 40% 210501-211231 – Pia Lindberg 

c) Årsredovisning 2020 

d) Uppföljningsrapport 2020 Styrmodellens Kritiska Kvalitetsfaktorer och 

Prioriterade fokusområden/ verksamhetsutvecklingsmål 

e) Utsmyckning av korridor i Habo Vårdcentrum 

_____ 


