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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-21 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 18:00–19:20 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Ann-Charlotte Kaljo (M), 1:e vice ordförande 

Viveca Rydberg (S), 2:e vice ordförande 

Jeanette Nyberg (S) 

Viktor Davidsson (KD) 

Ingemar Severin (M) 

Joakim Lindblom (SD), tjänstgörande ersättare 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Magnus Carlestav (S) 

Thomas Lund, förvaltningschef 

Annika Freding, handläggare 

Pia Lindberg, sekreterare 
  
Utses att justera Joakim Lindblom Paragrafer: 32 - 38 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK17/31 

§ 32 Investeringsbidrag 2018 - föreningen Munkaskogsgården 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala 15 000 kronor i 

investeringsbidrag för 2018. 

Ärendebeskrivning 

Vid behandlingen av investeringsbidrag till föreningar för 2018 fanns inget 

avtal klart mellan föreningen Munkaskogsgården och Habo kommun. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade då att skjuta upp behandlingen av 

ansökan till dess att ett avtal tecknats. 

Föreningen har nu tecknat ett nyttjanderättsavtal med Habo kommun. 

Ansökan avser bidrag till installation av värmepumpar, totalkostnaden 

beräknas uppgå till cirka 37 000 kronor. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Munkaskogsgården 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK18/31 

§ 33 Driftsbidrag 2018  

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar betala ut resterande driftsbidrag enligt 

följande: 

Aledals IK   4 575 kronor 

Habo IF     48 950 kronor 

OK Gränsen   11 675 kronor 

Habo Pistolskytteklubb  3 725 kronor 

Ärendebeskrivning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade den 15 maj utbetala prelimärt 

driftsbidrag med 75 procent av beräknat bidrag för 2018 på grund av att en 

förenings ansökan inte var klar. Vid dagens sammanträde föreslår 

förvaltningschefen att resterande 25 procent betalas ut. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

sökande 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK18/42 

§ 34 Budget 2019 - 2020 och ram 2021 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar överlämna budgetförslaget till 

budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Lund redogör för förslaget till budget för 2019 

och 2020 och ram för 2021 samt för styrkort och taxor under perioden. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ks 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK18/38 

§ 35 Genomförandeplan för naturområde för människor, flora 

och fauna 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 

ett enklare förslag till genomförandeplan gällande de åtgärder som ligger 

inom nämndens verksamhetsområde. Förslaget ska redovisas under 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 (§ 40) att bifalla Lars 

Elwings (M) motion om ett naturområde för människor, fauna och flora. 

Fritids- och kulturnämnden fick i uppdrag att ta fram en långsiktig 

genomförandeplan. 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK18/37 

§ 36 Yttrande över motion om familjepark 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen frånsett 

flyttning av beachvolleyplanerna till sporthallen. 

Ärendebeskrivning 

  

Moderaterna har genom Niklas Fungbrandt lämnat en motion där man 

föreslår att en familjepark anläggs inom Slättenområdet. Man föreslår att 

två av barackerna rivs och att beachplanerna flyttas till sporthallen. 

Förvaltningen anser att förslaget om familjepark i stort är positivt, det är 

bra att allt samlas inom ett område. Det finns dessutom redan idag ett stort 

utbud av aktiviteter inom Slättenområdet. 

Det finns dock ingen anledning att flytta nuvarande och mycket väl 

fungerande beachvolleyplaner till sporthallen. Planerna kan bibehållas på 

nuvarande plats och utökas med ytterligare två banor (från sex till åtta) 

vilket också är Habo Wolleys önskemål. Beachvolleyplanerna anlades 

gemensamt av Habo Wolley, Smålandsidrotten och Habo kommun och 

Habo Wolley har ett nyttjanderättsavtal som sträcker sig fram till 2023. 

Om de två västra barackerna rivs kan resterande utrustning i Fungbrandts 

förslag få plats inom området utan att beachvolleyplanerna flyttas. Då blir 

totalkostnaden också betydligt mindre eftersom man sparar in kostnaden 

för nyanläggning av beachvolleyplaner vid sporthallen. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ks 
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Dnr FK18/40 

§ 37 Remiss ny renhållningsordning 

 
Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har inga erinringar mot förslaget till ny 

renhållningsförordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 

Ärendebeskrivning 

June Avfall & Miljö AB har tagit fram ett förslag till renhållningsordning 

innehållande avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för Jönköping Habo 

och Mullsjö kommuner. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 

september. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

June Avfall & Miljö 
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK18/16 

§ 38 Informationsärenden 

 
Ärendebeskrivning 

a) Teknikgården 

b) Bidrag från Kulturrådet för byte av hyllor i biblioteket, 700 000 kronor. 

c) Ekonomisk rapport per 2018-07-31 

 

--- 

 

 


