
 

Protokoll för fritids- och kulturnämnden 
Nr Ärende Sida 

§ 43 Taxor för fritids- och kulturnämnden från 2022 55 

§ 44 Utökade lokaler fritids- och kulturförvaltningen 56 

§ 45 Remiss Kemikalieprogram 2022-2026 57 

§ 46 Sammanträdesplan för fritids- och kulturnämnden 2022 59 

§ 47 Yttrande över detaljplan för del av Furusjö 60 

§ 48 För sent inkommen ansökan om lokalt aktivitetsstöd för våren 2021 - Hökensås 
MCK 62 

§ 49 Hälsocenter i Habo - införande 63 

§ 50 Informationsärenden 65 

§ 51 Extra ärende - fråga om plats för att ställa ut prispokaler 66 
 

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Sida 
54 

 

 

Plats och tid Vänstra kammaren 
Tisdagen den 21 september 2021 klockan 18.00–19.00 

Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 
Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande 
Roger Green (L) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
Hans Fröding (SD) 
Kent Bjärkhed (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande Åse Thomasson, kultur- och fritidshandläggare 
Pia Lindberg, sekreterare 

Paragrafer 43–51 

Utses att justera Ann Charlotte Hoffback Kaljo 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 

Underskrift 

 
 



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Sida 
55 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 43 Taxor för fritids- och kulturnämnden från 2022 
Diarienummer FK21/53 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 
taxor och överlämna förslaget till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag till taxor för 2022-2024. De förändringar 
som gjorts är taxor för sporthallar, detta har tidigare beslutats i 
budgetparagrafen (FK § 36/21). Övriga förändringar gäller samlingssalen 
och fritidsgården Gunnarsbo som föreslås få samma taxa som anläggning 
D i sporthallarna och följa samma regler om förändring enligt kpi. Hyra av 
bord, stolar har lagts till samt avgift för skridskoslipning, hyra av scen har 
tagits bort. I övrigt har några avgifter som inte längre är aktuella tagits bort 
från biblioteket. Övriga taxor föreslås oförändrade. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen  
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§ 44 Utökade lokaler fritids- och kulturförvaltningen 
Diarienummer FK21/52 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 
tekniska förvaltningen att möjliggöra för enskilda kontorslokaler för 
kansliet och större utställnings- och evenemangshall i anslutning till 
bibliotekets befintliga lokaler. 

Ärendebeskrivning 
Habo växer med en ny stadsdel. Både biblioteket och kansliet är i behov av 
utökade lokaler och kommer framåt behöva utöka verksamheten 
personalmässigt. På så vis skapas ett levande centrum dit kommuninvånare 
hittar, stannar och trivs. 

Ett övertagande av SEB:s lokaler skulle innebära att kansliet får enskilda 
kontor och att biblioteket kan utöka sin nuvarande utställningshall till 
dubbla ytan och med detta tillskapa en större evenemangshall, ett kulturhus 
i hjärtat av Habo, vilket skulle bidra till att bibehålla och skapa ett mer 
levande centrum. I nuläget måste teaterföreställningar hållas i 
Gunnarsbosalen och författarbesök i bibliotekets entré och vid dessa 
tillfällen stängs meröppet för övriga besökare. Med en separat lokal för 
detta ändamål kan evenemang erbjudas oftare, samtidigt som biblioteket är 
öppet som vanligt. 

Det är också en stor fördel att kansliet fortsatt finns i samma byggnad för 
att underlätta samverkan. Med en flytt till enskilda kontor i SEB:s lokaler 
minimeras också riskerna att delar av förvaltningen inom en snar framtid 
växer ur befintliga lokaler och tvingas till en flytt där verksamheterna 
tvingas hamna på längre avstånd från varandra. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ks  
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§ 45 Remiss Kemikalieprogram 2022-2026 
Diarienummer FK21/46 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har inget att erinra mot förslaget till 
Kemikalieprogram 2022 - 2026 

Ärendebeskrivning 

De globala målen i Agenda 2030 
Habo kommun har gjort ett urval bland de globala målen utifrån ett 
kemikalieperspektiv. De valda målen utgör grunden i kommunens 
kemikalieprogram. 
Kommunen har valt ut följande mål: 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Lokala fokusområden 
Utifrån de utvalda globala, nationella och regionala målen ovan har 
kommunen skapat fem fokusområden, som visar prioriteringarna för 
kemikaliearbetet på lokal nivå. 

1. Strategisk kemikaliehantering 

2. Upphandling och inköp 

3. Giftfri miljö för barn och unga 

4. Kemikaliesmarta fastigheter och byggnation 

5. Hållbar plastanvändning 

Hur genomför vi kemikalieprogrammet? 
Alla kommunala verksamheter och bolag har ett ansvar för att vidta 
åtgärder och driva ett arbete som bidrar till kemikalieprogrammets 
måluppfyllnad. Detta görs utifrån varje verksamhets möjlighet att påverka 
utvecklingen. Kemikalieprogrammet utgör underlag för 
verksamhetsplanering. 
Kommunens verksamheter och bolag ansvarar själva för att ta fram årliga 
handlingsplaner och att informera om dessa i nämnderna och bolagets 
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styrelse. Handlingsplanerna är en del i budgetprocessen och följer 
processen för verksamhetsplanering. 

Mot bakgrund av kemikalielagstiftning, såväl EU-rätt som nationell 
lagstiftning, globala hållbarhetsmål och enligt processer och rutiner i 
digitalt systemstöd för kemikaliehantering ska kommunens verksamheter 
och de kommunala bolagen följa denna prioritetsordning när produkter ska 
fasas ut och/eller ersättas: 

1. Ämnen som är särskilt farliga finns på kandidatförteckningen i 
enlighet med REACH-lagstiftningen. Dessa ämnen kan medföra 
allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på 
miljön. Det rör sig om ämnen som är cancerframkallande, skadar 
arvsmassa, stör fortplantningsförmågan, är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska eller har andra särskilt farliga 
egenskaper som anses lika allvarliga dom de ovan till exempel 
hormonstörande egenskaper. 

2. Ämnen som är misstänkt cancerframkallande, skadar arvsmassa, 
stör fortplantningsförmågan. 

3. Miljöfarliga ämnen  
4. Hormonstörande ämnen  
5. Allergiframkallande ämnen 

 

Förslaget till kemikalieprogram innehåller 13 mål med indikatorer och 
utpekade ansvariga förvaltningar. 
De mål som berör Fritids- och kulturförvaltningen är mål 1-3 som handlar 
om hantering av kemikalier, riskbedömning och utfasning enligt 
prioriteringarna ovan, mål 6 som avser avtalstrohet och inköp via 
upphandlade kanaler, mål 7 som handlar om att byta ut eller fasa ut 
material som innehåller skadliga kemikalier i miljöer där barn och unga 
vistas samt mål 12 som handlar om hållbar plastanvändning och 
skyddsbarriärer runt konstgräsplaner. 

  

  

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 46 Sammanträdesplan för fritids- och kulturnämnden 
2022 
Diarienummer FK21/51 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan för 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Presieium  FKn 
11 januari  18 januari 
8 februari  15 februari 
8 mars  15 mars 
19 april  26 april 
10 maj  17 maj 
7 juni  14 juni 
16 augusti  23 augusti 
13 september  20 september 
11 oktober  18 oktober 
8 november  15 november 
13 december  20 december 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare, KLK  
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§ 47 Yttrande över detaljplan för del av Furusjö 
Diarienummer FK21/48 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiv till den föreslagna 
detaljplanen för del av Furusjö. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har översänt förslag till ny detaljplan för del av 
Furusjö. Den gällande byggnadsplanen antogs 1960 och avsikten med den 
nya detaljplanen är att uppdatera bestämmelser till gällande lagstiftning 
samt öka byggrätten på befintliga fastigheter. 

Planen omfattar den norra delen av Furusjö tätort och är cirka 5,5 hektar 
stort. I norr gränsar planområdet till väg 1819 och i söder och öst gränsar 
området till ett grönområde med Habo kommun som huvudman. Väster om 
planområdet ligger Furusjön. 

Inom planområdet finns stora friytor vid den allmänna badplatsen. På 
badplatsen finns en mindre byggnad som i byggnadsplanen från 1960-talet 
medger användningen bostadsbebyggelse. I den nya planen föreslås 
fastigheten Furusjö 2:76 ingå i fastigheten Furusjö 2:77 och får en ändrad 
användning till park. Det passar dagens funktion bättre eftersom 
byggnaden används för ett enklare café och allmänna toaletter för 
badbesökare, en funktion som bedöms behöver finnas även i framtiden. 
Det finns också en del skog inom planområdet som gränsar direkt till en 
del av bebyggelsen. 

När byggnadsplanen från 1960 antogs fanns inte strandskydds-
lagstiftningen. Planområdet omfattas inte av strandskyddet idag eftersom 
detta är upphävt på de fastigheter som berörs av strandskyddet. Vid 
upprättandet av den nya detaljplanen återinträder strandskyddet och måste 
därför återigen upphävas i detaljplan. 

Den del av badplatsen som finns i vattnet, det vill säga badbryggan, ligger 
utanför planområdet. Bryggan har funnits där innan 
strandskyddslagstiftningen tillkom. I historiska ortofoton syns bryggan 
redan 1964. Därför kommer denna del inte behandlas i detaljplanen. 

Inom planområdet finns det inga kända fornlämningar. 

_____ 
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Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden  



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Sida 
62 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 48 För sent inkommen ansökan om lokalt 
aktivitetsstöd för våren 2021 - Hökensås MCK 
Diarienummer FK21/54 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna att Hökensås MCKs 
ansökan får behandlas. 

Ärendebeskrivning 
Hökensås Motocrossklubb har ansökt om lokalt aktivitetsstöd för våren 
2020 den 9 september. Sista ansökningsdag för detta bidrag var den 25 
augusti. 

Enligt reglerna ska ansökningar som inkommit inom 30 dagar efter 
ansökningstidens utgång prövas av nämnden i varje enskilt fall. 

_____ 

Beslutet skickas till 
sökande  
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§ 49 Hälsocenter i Habo - införande 
Diarienummer FK21/50 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att utse nämndens presidium till 
styrgrupp för införandeprojektet och uppdrar åt arbetsgruppen att fortsätta 
arbetet med inrättande av hälsocenter: 

• ta fram riktlinjer för hälsocentret och hälsocoachens arbete 
• i samarbete med fritids- och kulturchef rekrytera hälsocoach/er 
• i samarbete med hälsocoach/er utse lämpliga lokaler. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har vid sitt möte 2021-08-26 utsett Fritids- och 
kulturnämnden till ansvarig nämnd för ett hälsocenter. 

Nämnden har också fått uppdragen att teckna överenskommelse med 
Region Jönköpings län, fastställa dimensionering och inriktning av 
verksamheten samt att i budget 2022-2024 äska erforderliga medel. 

Kommuner i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt 
på att utveckla Hälsocenter i länet tillsammans med invånare, civilsamhälle 
och föreningsliv.  
Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete 
mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor.  
Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande 
arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella hälsa.  
Målgruppen för Hälsocenter i Habo är primärt invånare med risk för 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Vi ska arbeta för att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation och ta krafttag för att alla ska kunna 
leva ett aktivt och självständigt liv. Viktigt att vi arbetar för att hålla i och 
ytterligare förbättra hälsoläget bland Habo kommuns invånare. Ett 
hälsocenter ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter genom verksamhet som 
leds av hälsocoach.  
Invånaren kommer till ett Hälsocenter via rekommendation från 
vårdcentralen och kommunala verksamheter. Invånare kan även kontakta 
Hälsocenter på eget initiativ för att få stöd till att förändra sina vanor för en 
bättre eller bibehållen hälsa.  
Medlen fördelas utifrån den fördelningsmodell som är gällande för 
samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 
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Kommunen fakturerar Region Jönköpings län årsbelopp, som är baserat på 
beräknade coachtimmar per kommun. Regionen bidrar med 180 000 kr/år 
till kommunen för en hälsocoach 12 timmar i veckan vilket motsvarar en 
tjänstgöringsgrad på 30%. Beloppet räknas upp med Region Jönköpings 
läns index mellan åren.  
Gällande rekrytering av hälsocoach är förstahandsvalet intern rekrytering 
och omfördelning av befintlig tjänst hos en eller två anställda i kommunen 
eller regionen. Eventuellt kan det tillkomma ökade kostnader om tjänsten i 
stället ska köpas in (beroende på vilket vägval som görs kring 
rekryteringsprocessen) eller om den kommer att utökas.  
De medel arbetsgruppen äskar kommer att kunna täcka driftskostnader 
(utrustning, material, föreläsningsarvode, fortbildning för hälsocoach 
m.m.) och lokalkostnader. 

Folkhälsorådet anser att etablering av ett Hälsocenter är mycket viktigt och 
vi vet att coachning och nära stöd är betydelsefullt för att man ska lyckas ta 
sig ur ohälsosamma levnadsvanor. För att möta framtidens utmaningar 
inom hälso- och sjukvården finns behov av ett större fokus på 
hälsofrämjande insatser och i linje med nära vård är det av betydelse att vi 
tillsammans rustar oss för att klara utvecklingen som går snabbt. 
Folkhälsorådet rekommenderar att överenskommelsen mellan Region 
Jönköpings län och Habo kommun undertecknas för att arbetsprocessen 
ska komma vidare.  

Arbetsgruppen för Hälsocenter består av följande personer: 

Lena Hedin, Folkhälsoutvecklare Sektion Folkhälsa 

Daniel Brandon, Verksamhetschef BraLiv Habo Vårdcentral 

Anders Ströberg, Barn- och ungdomssamordnare 

Sandra Viktorin, Vård- och omsorgschef 

Anna Gustafsson, Pedagog Familjecentralen 

Åse Thomasson, Kultur- och fritidshandläggare 

_____ 

Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet 
Arbetsgruppen för hälsocenter  
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§ 50 Informationsärenden 
Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 
a) Inbjudan till utbildningsdag "Chartern - Europeiska riktlinjer för öppen 
fritids- och ungdomsverksamhet" den 23 november kl 9-12 i Jönköping 
b) Handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 
c) Inbjudan till föreningsdialog 2021 
d) Ekonomisk rapport per 2021-08-31 
e) Information om Skapardagarna (Konstfesten på Spinnet) 2-10 oktober 

_____  
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§ 51 Extra ärende - fråga om plats för att ställa ut 
prispokaler 
Diarienummer FK21/55 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att arbeta 
vidare ned frågan. 

Ärendebeskrivning 
Roger Green (L) har fått frågan om det någonstans i kommunen finns en 
plats där föreningar kan ställa ut sina prispokaler. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
I dagsläget finns inte någon sådan plats. Vid Föreningsdialogen i höst kan 
frågan ställas till föreningarna om intresse finns att ordna en plats. 

_____ 
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