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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-18 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 18 april 2017 kl. 18:00–18:50 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 1:e vice ordförande 

Viveca Rydberg (S), 2:e vice ordförande 

Magnus Lind (S) 

Ann-Charlotte Kaljo (M) 

Mari Larsson (SD) 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Thomas Lund, förvaltningschef 

Annika Freding, handläggare 

Pia Lindberg, sekreterare 
  
Utses att justera Fredrik Wärnbring Paragrafer: 23 - 27 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/20 

§ 23 Uppdrag från Kf om utredning av lokal för 

teknikintresserade ungdomar 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar överlämna förvaltningens redovisning 

vad gäller kostnader för och drift av tekniklokal. Verksamheten kan drivas 

i förenings och/eller kommunal regi och bör samordnas med 

fritidsgårdsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 26 januari 2017 (§ 8) beslutat uppdra åt 

fritids- och kulturförvaltningen att utreda möjliga lokaler för 

teknikverksamhet och dess kostnader och drift. 

Förvaltningen har varit i kontakt med ett flertal fastighetsägare om lokaler. 

Möjligheter att hyra lämpliga lokaler finns bland annat på Spinnet. 

  

Beräknad årskostnad för verksamheten: 

Lokalhyra cirka 130 000 kronor 

Driftskostnader cirka 250 000 kronor 

Materialkostnader första året cirka 30 000 kronor 

  

 

--- 

 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kf 
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Dnr FK17/29 

§ 24 Bidrag  till verksamhet för funktionshindrade 2017 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala ett verksamhetsbidrag med 10 

000 kronor till RSMH Friends Habo samt ett verksamhetsbidrag med 43 

800 kronor till HSHF. 

Ärendebeskrivning 

RSMH Friends Habo ansöker om bidrag om bidrag till hyra av lokal samt 

till verksamheten. Hagabodas förening för hälsa och social utveckling 

(HSHF) ansöker om bidrag med 43 800 kronor till sin verksamhet med 

olika fritidsaktiviteter för sina medlemmar. 

 

--- 

 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/38 

§ 25 Samråd detaljplan för Kärnekulla 1:4 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden anser det positivt att planen tar hänsyn till 

natur- och kulturmiljön. Det är också positivt med en ny sporthall eftersom 

det är stort behov av ytterligare idrottshallsytor och åskådarplatser. 

Ärendebeskrivning 

Plan- och byggenheten har översänt förslag till detaljplan för del av 

Kärnekulla 1:4 till berörda sakägare och myndigheter. Synpunkter på 

planförslaget lämnas senast den 8 maj 2017. Syftet med detaljplanen är att 

pröva lämpligheten med att etablera en ny ”stadsdel” med bostäder, skola 

och handel inom en del av Kärnekulla 1:4. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till: 

Plan- och byggenheten 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/42 

§ 26 Medborgarförslag om ishockeyrink 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beaktar förslaget och kommer att behandla det i 

det fortsatta planeringsarbetet med konstisbana. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslag om att den planerade 

konstfrysta isbanan på Slätten förses med en ishocheyrink och allra helst en 

ishall. 

I investeringsbudgeten finns för 2019 4 miljoner kronor upptaget för en 

konstisyta på Slätten. 

 

--- 

 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

förslagsställaren, Kf 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-04-18  32 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/12 

§ 27 Informationsärenden 

 
Ärendebeskrivning 

a) Skog och Historia i Jönköpings län 2004-2016- kort sammanfattande 

rapport. Fornminnesinventeringar. 

b) Ekonomisk rapport per 31 mars 2017 

 

--- 

 

 


