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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-01-22 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 18:00–19:30 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 

Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande  
Liselotte Heinonen (L) 
Jeanette Nyberg (S) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Annika Freding, bitr. förvaltningschef 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Ewa Wettebring Paragrafer: 1 - 11 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 
 

§ 1 Information till nämndens ledamöter och bildspel om 
förvaltningen  

 
Ärendebeskrivning 
HR-administratör Lotta Lindell informerar om ledamöternas arvoden och 
ersättningar. Annika Freding och Pia Lindberg visar bildspel och berättar 
om förvaltningens arbete. 
 
--- 
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Justeras Expedierats 

 

 
Dnr FK19/13 

§ 2 Val av ersättare till fritids- och kulturnämndens presidium 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Liselotte Heinonen (L) och 
Jeanette Nyberg (S) till ersättare i presidiet för mandatperioden 2019-2022. 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Klk, personalavd. 
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Justeras Expedierats 

 

 
Dnr FK19/19 

§ 3 Val av representant och ersättare i 
folkhälsorådet/brottsförebyggande rådet 

 
Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Karin Hultberg till ordinarie 
ledamot i folkhälsorådet/drogförebyggande rådet med Ewa Wettebring som 
ersättare under mandatperioden 2019-2022. 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Klk 
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Justeras Expedierats 

 

 
Dnr FK19/14 

§ 4 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2019 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar anta förslaget till intern kontrollplan 
för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har lämnat förslag till intern kontrollplan för 2019. I planen 
föreslås ingå kontroll av verkställighet av politiskt fattade beslut, 
ekonomisk uppföljning och kontroll av utbetalda investeringsbidrag till 
föreningar. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Vid nämndens sammanträde föreslår Liselotte Heinonen (L) att man till 
nästa års kontrollplan ska undersöka om måluppföljning ska ingå i den 
interna kontrollplanen. 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ks 
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Dnr FK19/1 

§ 5 Ansökan om bidrag till integrationsverksamhet 2019 - Habo 
Wolley 

 
Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja Habo Wolley 40 000 kronor till 
integrationsarbete 2019. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley ansöker om bidrag till integrationsarbete med 40 000 kronor 
för 2019. Föreningen fick bidrag med 40 000 kronor 2018 och de redovisar 
i rapport hur pengarna använts och verksamheten bedrivits. 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
sökande 
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Dnr FK19/16 

§ 6 Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor - belopp för 
2019 

 
Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar fastställa ett bidrag för 2019 med 16 
kronor per deltagare och dag för bespisning i samband med läger och 
idrottsskolor. Bidraget betalas ut efter redovisning av antal deltagare. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2013 har föreningar möjlighet att söka bidrag för bespisning i 
samband med läger och idrottsskolor. Beloppet var från början 12 kronor 
per deltagare och dag, det höjdes 2014 till 14 kronor och från 2015 har 
bidraget varit 15 kronor per deltagare och dag. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Ewa Wettebring (S) yrkar att beloppet höjs till 20 kronor per deltagare och 
dag. 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels förvaltningens förslag att 
höja beloppet till 16 kronor, och dels Ewa Wettebrings förslag om att höja 
till 20 kronor. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
--- 
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Dnr FK18/50 

§ 7 Remiss-Ny översiktsplan Habo kommun  
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden tillstyrker förslaget till ny översiktsplan för 
Habo kommun. Nämnden vill poängtera vikten av att bevara området öster 
om väg 195 som rekreationsområde. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till översiktsplan 2040 för Habo kommun har översänts för samråd 
med möjligheter att lämna synpunkter senast den 31 januari 2019. 
  
Fritids- och kulturförvaltningen har medverkat i förarbetet till 
översiktsplanen. I förslaget har det tagits hänsyn till de utvecklingsbehov 
och utvecklingsmöjligheter som avser fritid, idrott, friluftsliv, kultur och 
turism. 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsenheten 
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Dnr FK19/17 

§ 8 Samråd för detaljplan Bränninge 2:12 och 2:17 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden kan inte ta något beslut i ärendet eftersom det 
saknas en byggnadsinventering gällande äldre bebyggelse i Habo. 
Nämnden vill påtala att det är angeläget att en byggnadsinventering 
genomförs skyndsamt. 

Ärendebeskrivning 
Plan- och exploateringsenheten har översänt detaljplan för fastigheterna 
Bränninge 2:12 och 2:17. Syftet är att planlägga marken för 
bostadsändamål för flerfamiljshus. Planområdet är beläget centralt i Habo, 
strax öster om Habo station och Jönköpingsvägen. Fastigheterna är idag 
bebyggda med två villor byggda i början av 1900-talet. Den nuvarande 
ägaren till fastigheterna planerar att bygga tre radhuslängor i  tre plan samt 
en indragen våning, totalt cirka 28 lägenheter. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Vid nämndens sammanträde diskuteras avsaknaden av en 
byggnadsinventering som visar fastigheter som har ett bevarandevärde. 
Medel för byggnadsinventeringen har flyttats från fritids- och 
kulturnämnden till byggnadsnämnden. 
 
--- 
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Justeras Expedierats 

 

 
Dnr FK19/15 

§ 9 Prenumerationer 2019 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att prenumerera på ”Dagens samhälle” 
till de ledamöter som så önskar och som inte får den via 
kommunfullmäktige. 
 
--- 
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Dnr FK19/18 

§ 10 Informationsärenden 
 

Ärendebeskrivning 
a) KF § 146 Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring 
b) Konferensinbjudan ”Kultur för hälsa” den 28 februari 2019 i Nässjö. 
 
--- 
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Justeras Expedierats 

 

 
Dnr FK19/21 

§ 11 Val av gatunamnskommitté 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att presidiet utgör 
gatunamnskommittén. 
 
--- 
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