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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-21 
  
Datum då anslaget publiceras 2019-05-27 Datum då anslaget avpubliceras 2019-06-18 
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18:00–18:35 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 

Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande 
Liselotte Heinonen (L) 
Hans Fröding (SD) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
Kent Bjärkhed (S) ersättare för Jeanette Nyberg 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Thomas Lund, förvaltningschef 
Annika Freding, handläggare 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Ann Charlotte Hoffback Kaljo Paragrafer: 27–30 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr FK19/32 

§ 27 Driftsbidrag till idrottsanläggningar 2019 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala driftsbidrag till 
idrottsanläggningar för 2019 enligt följande: 
Aledals IK                     20 850 kr 
Habo IF                       146 100 kr 
OK Gränsen                  46 750 kr 
Habo Pistolskytteklubb 16 150 kr 

Ärendebeskrivning 
Fem föreningar har sökt driftsbidrag för 2019. En av föreningarna har ännu 
inte inkommit med kompletterande redovisning varför ingen utbetalning 
kan ske ännu. Bidraget för 2019 är 50 procent av föreningens 
nettodriftskostnader för 2018. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Dnr FK18/48 

§ 28 Biblioteksfilialen i Fagerhult 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att tillsvidare avveckla 
biblioteksfilialen i Fagerhult från och med 30 juni 2019 så att lokalerna 
istället kan användas för skolans undervisning.  

Teknikutvecklingen med e-medier och meröppet ger bättre möjligheter för 
huvudbiblioteket att kompensera för minskad tillgänglighet i Fagerhult. De 
öppettimmar som försvinner i Fagerhult kan användas till att utöka 
öppettiderna vid huvudbiblioteket. 

Ärendebeskrivning 
Antalet elever vid Fagerhults skola ökar och det behövs flera klassrum. 
Den enda lokal som kan användas till klassrum är den lokal där 
bibliotekets filial idag finns. Barn- och utbildningsförvaltningen vill nu 
disponera lokalen från halvårsskiftet. Skolbiblioteket kan bibehållas i en 
närliggande mindre lokal dock finns det inte utrymme för att inrymma 
folkbiblioteksdelen. 

Andra lokaler för biblioteksverksamhet finns inte att tillgå i Fagerhult. 

Filialen i Fagerhult har funnits sedan 1969. År 2006 flyttades 
biblioteksfilialen från Fagerhus och samlokaliserades med Fagerhults 
skolbibliotek. 

Filialen har öppet tisdagar mellan klockan 16 och 19 då bibliotekarie från 
Habo bemannar. 2007 hade filialen 6 424 utlån och för 2018 var 
motsvarande siffra 1 858. Antalet besök per öppetdag har varit i 
genomsnitt sex stycken under 2018. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Bibliotekschef 
BUN  
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Dnr FK19/35 

§ 29 Kulturstipendium 2019 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att dela ut årets stipendium till Filippa 
Hugosson och Amanda Klemming med följande motiveringar: 

Musik, dans, teater och sång har följt Filippa genom åren och hon har varit 
aktiv i Habos kulturliv i många olika sammanhang. Filippa har för avsikt 
att vidareutbilda sig inom scen och musik samt vidareutveckla sitt intresse 
för film och regi. 

Amanda utbildar sig inom möbeltapetsering för att i framtiden arbeta med 
bevarandet av vårt nordiska möbelarv. Amanda planerar att starta verkstad 
med butik i Habo för att arbeta vidare med svensk möbelhistoria. 

Stipendiesumman 12 140 kronor delas mellan stipendiaterna. 

Ärendebeskrivning 
Sex nomineringar/ansökningar till kulturstipendium för 2019 har kommit 
in. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
På grund av jäv deltar Kristina Sporrong Esbjörnsson inte i behandlingen 
av ärendet. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande/förslagsställare  
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Dnr FK19/18 

§ 30 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) KF § 57 Avsägelse och fyllnadsval till fritids- och kulturnämnden 
b) Utbetalt bidrag till studieförbunden 2019 
c) Ekonomisk rapport 
d) Hyra av idrottshallsytor - förvaltningen har signalerat till 
budgetberedningen (13 maj) om en utökad budget för 2020 avseende hyra 
av lokal för idrottsverksamhet på Spinnet. 

_____ 
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