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Justeras Expedierats 

 

§ 37 Remiss av Vägledning kulturmiljöer i förorenade 
områden 

Diarienummer FK22/53 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden i Habo kommun ställer sig bakom förslaget till 

Vägledning kulturmiljöer i förorenade områden. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget till vägledningen är framtagen av Länsstyrelserna i Jönköpings 

och Östergötlands län för att underlätta arbetet med områden där 

föroreningar och kulturmiljövärden sammanfaller. Ett område som består 

av flera kulturmiljövärden och föroreningar blir ofta särskilt komplext och 

hänsynskrävande. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

byggnadsminnen har ofta en industrihistorisk bakgrund vilket kan ha 

föranlett föroreningar i eller runt byggnaderna. Föroreningar behöver 

åtgärdas med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Samtidigt 

ingår kulturmiljöer i sig i miljöbalkens miljöbegrepp. Vid hantering av 

förorenade områden ska syftet därför inte bara vara att skydda den 

biologiska miljön och naturmiljön utan även kulturmiljön.  

Vägledningen inleds med en översikt av gällande lagstiftning och hur 

ansvaret i arbetet med kulturmiljöer i förorenade områden är fördelat. 

I vägledningen ges också förslag på arbetsgång liksom praktiska exempel 

från kulturmiljöer i förorenade områden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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§ 38 Delegationsärenden 

Diarienummer FK22/20 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden lägger delegationsärendena till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut nummer 2022-6, Anställning av 

idrottsplatsvaktmästare, 2022-7, Anställning av biträdande fritids- och 

kulturchef samt 2022-8, stängning av biblioteket den 22 september 2022 på 

grund av besök på bokmässan. 

Delegationslistan förklaras härmed redovisad. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 39 Invigning Hälsocenter och Hökesån 

Diarienummer FK22/49 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag på invigning av 

Hälsocenter och tillgänglighetsanpassad slinga vid Hökesån den 1 

september. 

Beskrivning av ärendet 

Fritids- och kulturförvaltningen tillsammans med hälsocoachen och 

representanter från regionen och familjecentralen har planerat för invigning 

av Hälsocentret i Habo och den tillgänglighetsanpassade slingan vid 

Hökesån torsdagen den 1 september. Invigningen inleds enligt förslaget vid 

Hälsocentret i Gunnarsbohuset för att sedan fortsätta med tipspromenad 

med hälsotema till Hökesån, där det bjuds på grillad korv och prisutdelning 

för tipspromenaden hålls.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 40 Budget 2023 

Diarienummer FK22/55 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar ändra förslaget till budget 2023 och 

tidigarelägga investeringen i att energieffektivisera och separera 

belysningen vid friidrottsbanan och konstgräsplanen på Slättens 

idrottsplats. Investeringen läggs nu in under 2023 och fritids- och 

kulturnämnden överlämnar därefter förslaget till budget 2023 till 

budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 

Fritids- och kulturchef Annika Freding går igenom förslaget på budget 

2023 samt ramarna för 2024-2025. 

Den föreslagna driftbudgeten för 2023 är större än tidigare år, mestadels på 

grund av Habos ökade invånarantal som ger ökade kostnader för underhåll 

av idrottsplatser, sporthallar, bad och friluftsanläggningar. 

I förslaget på investeringsbudget för 2023 finns bland annat medel för att 

byta ut konstgräset på befintlig konstgräsplan, avvattning av planen samt 

ytterligare åtgärder för att hindra att granulat hamnar utanför 

planen.  Investeringsmedel tas också upp för inköp av 

idrottsplatsutrustning och inventarier i sporthallarna, samt anläggandet av 

två nya fotbollsplaner på Slättens idrottsplats samt en MTB-bana. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Staffan Svanberg (C) föreslår att investeringen i separering av belysningen 

för friidrottsbanan och konstgräset flyttas från ramen för 2024 till förslaget 

till investeringsbudget för 2023. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 41 Namn på ny sporthall på Kärnekulla 

Diarienummer FK22/56 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar ta upp ärendet vid ett senare tillfälle, 

när frågan om eventuell sponsring och namngivning är klarlagd. 

Beskrivning av ärendet 

Den nya sporthallen på Kärnekulla behöver ett namn, frågan har tidigare 

lämnats till Fritids- och kulturnämnden. 

Intresse har senare visats från näringslivet att vara med och sponsra hallen 

och i gengäld få namnge densamma under en period. 

  

  

_____  
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§ 42 Föreningsdialog 2023 

Diarienummer FK22/57 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden ger fritids- och kulturförvaltningen i uppdrag 

att kontakta förra årets deltagare vid föreningsdialogen och höra vad de har 

för önskemål rörande dialogens framtida utformning, och utifrån det 

planera för årets föreningsdialog. 

  

Beskrivning av ärendet 

Föreningsdialogen är fritids- och kulturnämndens årliga tillfälle att möta 

kommunens föreningar. Dialogen är avsedd som ett forum där 

föreningarna kan framföra önskemål, frågor och idéer och föra 

diskussioner med såväl nämnden som andra föreningar. 

Föreningsdialogen är också ett tillfälle för fritids- och kulturnämnden att 

tacka kommunens föreningar för det goda ideella arbete som dagligen görs. 

Årets föreningsdialog är planerad till kvällen tisdagen den 4 oktober på 

Spinnet, i samband med Konstfesten. 

På föreningsdialogen 2021 deltog 22 personer från totalt 15 föreningar och 

diskussioner har sedan förts rörande hur dialogen kan utformas för att fler 

föreningar ska delta. 

  

  

_____  
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§ 43 Informationsärenden 

Diarienummer FK22/12 

 

a) Utbetalat bidrag till studieförbunden och SISU 

Totalt har 373 000 kronor betalats ut till 6 studieförbund samt RF-SISU 

Småland. 

 

b) Tillgänglighet på kommunala badplatser 

Den rörliga botten i Vättern gör att tillgänglighetsanpassning av 

badstranden i Domsand är mycket kostsam. Stora mängder sand begraver 

snabbt rampen ner i vattnet och leverantör av anpassningar avråder från 

ytterligare försök. Fritids- och kulturförvaltningen kommer istället 

fokusera på att ytterligare förbättra tillgängligheten vid den kommunala 

badplatsen i Furusjö. 

 

c) Adress fastställd till sporthallen Kärnekulla 

Byggnadsnämnden har fastställt Harvargatan 67 som adress till 

huvudentrén, och Harvargatan 69 är fastställd till elev- och spelaringången. 

 

d) Norra stranden, Svedudden 

Norra stranden vid Baskarpsbadet har på flera webbplatser utpekats som en 

officiell naturistbadstrand. Då norra stranden inte är en kommunal badplats 

är den inte heller en officiell naturistbadplats utan ett friluftsbad. Vid 

friluftsbad är det allemansrätten som gäller, och frågan om naturistbad är 

alltså inte en kommunal fråga. 

 

e) Första spadtaget för sporthallen på Kärnekulla tas 18/8 

Första spadtaget för sporthallen togs gemensamt av Mikael Nykvist på 

Brixly, Susanne Wahlström, Gunnar Pettersson och Mattias Svedjefall. 

 

f) Avgiftsfritt bibliotek under 2023 

Biblioteket kommer under 2023 med hjälp av bidraget Stärkta bibliotek 

från Kulturrådet prova att ta bort avgiften för lånade böcker som 

återlämnas för sent. Låntagare får som tidigare en avgift för förstörda eller 

borttappade böcker. 

 

g) Projektmedel att söka från Länsstyrelsen för naturreservat 

Från Länsstyrelsen finns medel att söka för åtgärder i kommunala 

naturreservat. Fritids - och kulturförvaltningen tillsammans med Tekniska 

förvaltningen planerar söka medel för att rusta upp bland annat vindskydd 

och grillplatser i Hökesåns naturreservat. 
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h) Organisation och personal 

Motorgården planeras ingå i den öppna verksamheten tillsammans med 

fritidsgården. Rekrytering pågår till två tjänster på fritidsgården och 

motorgården. 

 

i) Ekonomisk redovisning tom juli 

Fritids- och kulturchef Annika Freding redogör för förvaltningens 

ekonomiska läge till och med juli månad.  

 

j) Medborgarförslag om utegym på Furusjö badplats 

Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag till fritids- och 

kulturnämnden för beslut (KF 2022-06-16 §) I medborgarförslaget 

framförs ett önskemål om att sätta upp ett utegym i Furusjö, förslagsvis vid 

badplatsen. Fritids- och kulturförvaltningen utreder frågan och ärendet tas 

upp i fritids- och kulturnämnden vid ett senare tillfälle. 

_____  



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
Sida 

49 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 44 Medborgarförslag om omklädningshytt vid 
badplatsen i Furusjö 

Diarienummer FK22/59 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar bifalla medborgarförslaget och 

avsätter 30 000 kronor för byggnation av badhytter i budgeten för 2023. 

  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag till fritids- och 

kulturnämnden för beslut (KF § 49/22). Förslagsställaren framför ett 

önskemål om att det byggs en enklare omklädningshytt på badplatsen i 

Furusjö. 

Fritids- och kulturförvaltningen tycker att detta är ett bra förslag och vill 

förutsatt att medel finns i budget 2023 bygga hytter även på de kommunala 

badstränderna i Domsand och Baskarp. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 


