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§ 12 Industrihistoriskt Expo 

Diarienummer FK22/24 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att undersöka 

möjliga placeringar för Industrihistoriskt Expo och tillskapa en eller flera 

utställningsytor.  

Beskrivning av ärendet 

Frågan om ett industrihistoriskt expo väcktes 2011 då en motion om att 

inventera och exponera Habos industriella kulturhistoria inkom till 

kommunfullmäktige. Frågan remitterades till fritids- och kulturnämnden 

för yttrande. Fullmäktige beslutade därefter att ge tekniske chefen 

tillsammans med fritids- och kulturchefen i uppdrag att förhandla om 

villkoren för att disponera lokaler på Spinnet. Samtidigt fick fritids- och 

kulturnämnden i uppdrag att inventera vårt industrihistoriska kulturarv. 

En förstudie gjordes av Jönköpings läns museum på uppdrag av fritids-och 

kulturchefen under 2013. Förstudien var avsedd som ett första steg i 

planeringen av en industrihistorisk utställning som en del av ett projekterat 

Besökscentrum Vätterbäckar. 

Då Spinnet nu byter ägare och den framtida inriktningen är oviss, samt det 

faktum att varken Besökscentrum Vätterbäckar eller Industrihistoriskt expo 

ännu byggts upp i de tänkta lokalerna på Spinnet väcks nu frågan om att 

inrätta utställningen i andra lokaler. 

Man bör därför undersöka möjligheten att inrätta utställning eller 

utställningar där både invånare och besökare rör sig naturligt i vardagen för 

att nå ut till större publik.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Fritids- och kulturförvaltningen  
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§ 13 Remisser vid ärenden rörande områden för idrott, 
friluftsliv och besöksanläggningar 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar kontakta byggnadsnämnden med en 

begäran om att vara remissinstans i ärenden som rör områden avsedda för 

idrottsändamål, friluftsliv eller besöksanläggningar. 

Nämnden ser att det är viktigt för utveckling och planering av ytor och 

anläggningar inom verksamhetsområdet att tidigt dels få kännedom om 

önskade eller planerade förändringar, och dels ha möjlighet att inkomma 

med synpunkter på dessa. 

Beskrivning av ärendet 

Fritids- och kulturnämndens uppgifter omfattar bland annat att verka för ett 

rikt utbud av såväl kulturverksamhet som idrotts- och motionsaktiviteter. 

Nämnden har ansvar för att behovet av lokaler och anläggningar inom 

verksamhetsområdet tillgodoses och ska följa plan- och byggnadsfrågor i 

kommunen. Nämnden har därför ett behov av att i ett tidigt skede få 

information om och möjlighet att yttra sig i ärenden rörande byggnationer 

eller andra förändringar på ytor som är planerade för eller används för 

idrott, friluftsliv, besöksanläggningar eller liknande användningsområden. 

 _____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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§ 14 Informationsärenden 2022 

Diarienummer FK22/12 

a) Multiarena i Habo - förslag från Habo Friidrott 

Habo friidrott har tagit kontakt med fritids- och kulturförvaltningen med 

anledning av förslaget till detaljplan för Stormagärdet och idrottshallen 

som där finns upptagen. Föreningen har tagit fram ett förslag på en större 

hall med plats för flera olika aktiviteter och idrotter, och har efter att ha 

rådgjort med förvaltningen lämnat detta som synpunkt på 

detaljplaneförslaget till byggnadsnämnden. 

b) Respons från Habo Handboll 

Fritids- och kulturnämnden har tagit del av svaret från Habo Handboll och 

lägger det till handlingarna. 

c) Fagerhus 

Tekniska förvaltningen äger fastigheten och kommer att utföra nödvändiga 

reparationer. Barn- och utbildningsförvaltningen är första hyresgäst, med 

vilken fritids- och kulturförvaltningen i sin tur tecknar avtal. När 

reparationerna är färdigställda och avtal med BUN finns kan fritids- och 

kulturförvaltningen hyra ut sporthallen till föreningar och allmänheten. 

d) Hälsocenter och rekrytering av Hälsocoach 

En hälsocoach är rekryterad och börjar sin tjänst den 1 april. Under våren 

och sommaren genomförs förberedelser och utbildningar inför 

hälsocentrets planerade öppning den 15 augusti. 

e) Evenemangskalender och förvaltningens åtaganden vid evenemang 

Förvaltningen arbetar för att föreningar och näringsliv ska vara drivande 

vid evenemangen och kommunen ha en understödjande roll som 

möjliggörare. 

f) Ungdomsledarstipendium och kulturstipendium, utdelning på 

nationaldagsfirandet  

Nu är det snart dags att börja nominera till årets stipendier och ledamöterna i 

fritids- och kulturnämnden tar med sig frågan till kommande möten för att lämna 

förslag på stipendiater. 

g) Ekonomisk redovisning, februari 
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Fritids- och kulturchef Annika Freding går igenom förvaltningens ekonomiska 

redovisning för februari månad. 

_____ 


