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Justeras Expedierats 

 

§ 1 Information från Anna Lööv, miljö- och 
hållbarhetsstrateg Habo kommun 

Ärendebeskrivning 

Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg i Habo kommun, presenterade sig 

och informerade om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. 

Agenda 2030 tillsammans med visionen Habo kommun – den hållbara 

kommunen för hela livet ligger till grund för det strategiska miljö- och 

hållbarhetsarbetet i kommunen. 

En översikt över de olika programmen och handlingsplanerna som finns 

framtagna presenterades, liksom strukturen och ansvarsfördelningen i 

arbetet. 

Fritids- och kulturnämnden arbetar inom sin verksamhet med social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet utifrån Agenda 2030:s följande mål: 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

  

Informationen avslutades med tid för frågor och diskussion. 

  

  

_____  
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§ 2 Intern kontroll 2021 

Diarienummer FK22/14 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av den 

interna kontrollen avseende 2021. 

Ärendebeskrivning 

Fritids- och kulturnämndens interna kontrollplan för år 2021 innehåller tre 

punkter; Verkställan av fattade beslut, att aktuell ekonomisk situation och 

prognos har redovisats vid nämndens sammanträden samt per kvartal, och 

att användningen av utbetalda investeringsbidrag 2021 till föreningar 

redovisats. 

Uppföljningen förvaltningen gjort visar att alla tre punkter är kontrollerade 

och genomförandet godkänt. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 3 Dataskyddsombud 

Diarienummer FK22/15 

Beslut 

Niclas Nordström utses till dataskyddsombud för Fritids- och 

kulturnämnden i Habo kommun från och med den 16 februari 2022.  

Ärendebeskrivning 

Alla myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 

dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att myndigheten följer 

dataskyddsförordningen genom att exempelvis utföra kontroller och 

informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 

yrkesmässiga kvalifikationer och, särskilt, sakkunskap om lagstiftning och 

praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra sina uppgifter. 

Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och 

ska rapportera till organisationens ledning. 

Habo kommun har ett samverkansavtal med Jönköpings kommun när det 

gäller dataskyddsombud.  

Jönköpings kommun har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, vilket 

innebär att Fritids- och kulturnämnden i Habo kommun behöver utse denne 

till nytt dataskyddsombud.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Jönköpings kommun 

Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 4 Informationsärenden 2022 

Diarienummer FK22/12 

Ärendebeskrivning 

a) Antaget Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 

b) Taxor inom fritids- och kulturnämndens verksamhet, beslut i 

Kommunfullmäktige 25 november 2021 

c) E-post från Habo Handboll om tider i sporthallar i Habo kommun 

d) Ekonomisk redovisning Dec 2021 

Fritids- och kulturnämnden har tagit del av informationen och lägger den 

till handlingarna. 

De synpunkter som framförs i e-postmeddelandet från Habo Handboll om 

tider i sporthallar i Habo kommun kommer ytterligare att utredas av 

tjänstemännen i förvaltningen och frågan tas åter upp på nämndens möte i 

februari. 

_____ 


