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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-19 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Fritidsgården, Gunnarsbo 
 Tisdagen den 19 november 2019 kl. 18:00–19:35 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 

Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande  
Jeanette Nyberg (S) 
Hans Fröding (SD) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
Roger Green (L) 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Thomas Lund, förvaltningschef 
Annika Freding, handläggare 
Marita Norman, enhetschef, § 38 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Ewa Wettebring Paragrafer: 38–47 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 38 Presentation av fritidsgårdens verksamhet och visning av 
fritidsgården 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Marita Norman berättar om fritidsgårdens verksamhet och visar 
runt i lokalerna. 

_____  
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Dnr FK19/45 

§ 39 Biblioteksplan 2020 - 2024 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fritids- 
och kulturnämnden i samråd med andra berörda nämnder och styrelser tar 
fram förslag på en ny biblioteksplan för Habo kommun. Den nya 
biblioteksplanen ska omfatta punkterna nedan och sträcka sig fram till 
2024. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har en av kommunfullmäktige antagen biblioteksplan som 
gäller för perioden 2015-2019. 

En revidering av biblioteksplanen bör tas fram till den nya mandatperioden 
2020-2024. 

Den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag i kraft. I den nya 
bibliotekslagen förstärks bibliotekens samhällsuppdrag och kravet på 
biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som säger att kommuner och 
landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 

I den nya bibliotekslagen skärps också lagskrivningen kring att det ska 
finnas en separat biblioteksplan som omfattar all kommunal 
biblioteksverksamhet i en kommun. 

Habo kommun ansöker och tar del av inköpsstödet till litteratur för folk- 
och skolbibliotek. Bidraget delas mellan folk– och skolbiblioteken. Statens 
kulturråd som fördelar inköpsstödet till litteratur för folk– och 
skolbibliotek kräver från och med 2015 att det ska finnas en aktuell 
biblioteksplan.  

En kommunal biblioteksplan bör innehålla folkbibliotek, skolbibliotek och 
medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner såsom förskola 
och vård och omsorg. 

Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör 
vara beskrivna i biblioteksplanen. 

Biblioteksplanen ska utformas så att den ger närmare besked om 
verksamhetens inriktning och omfattning på sådan nivå att medborgarens 
förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas. 

Biblioteksplanen bör vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. 
Enligt den nya bibliotekslagen får Kungliga biblioteket i uppdrag, 
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tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna, 
att följa upp hur biblioteksplaner har utformats och hur de används. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
kommunfullmäktige  
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Dnr FK19/43 

§ 40 Riktlinjer för studieförbundens kommunbidrag 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att de studieförbund som inte deltar i 
det Lokala Folkbildningsrådets möten och gemensamma aktiviteter minst 
en gång per år, ej heller har möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet i 
Habo kommun från och med verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Folkbildningsrådet ska man som studieförbund delta i det Lokala 
Folkbildningsrådet tillsammans med kommun och övriga aktörer för att 
skapa förutsättningar för utökat samarbete. Ambitionen att delta i detta 
arbete har under flera år försämrats bland studieförbunden och trots att 
detta påtalats så har ingen förbättring skett. Dialog kring problemet har 
förts med de verksamma studieförbunden i Habo och gruppen ställer sig 
positiv till förslaget till beslut. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
studieförbunden  
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Dnr FK19/32 

§ 41 Driftsbidrag till idrottsanläggningar 2019 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar betala ut 28 100 kronor i driftsbidrag 
till idrottsanläggningar för 2019 till Hökensås Motocrossklubb. 

Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturnämnden har tidigare beslutat utbetala driftsbidrag till 
idrottsföreningar. Hökensås Motocrossklubb hade vid detta tillfälle inte 
kommit in med kompletterande uppgifter varför deras ansökan behandlas 
på dagens sammanträde. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Dnr FK19/44 

§ 42 Hökensås Motocrossklubb ansökan om särskilt bidrag 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja ett engångsbidrag med 50 000 
kronor. 

Ärendebeskrivning 
Hökensås Motocrossklubb ansöker om bidrag för underhåll av motocross-
banan. Motocrossbanan är en utpräglad sandbana vilket kräver mer 
underhåll än andra typer av banor.  

Föreningen har för närvarande inte resurser att utföra arbetet själva i 
erforderlig utsträckning och ansöker därför om ett engångsbidrag med 67 
500 kronor. Tanken är att man köper in underhållsarbetet under ett år och 
man räknar då med att besöksantalet kommer att öka och därmed 
intäkterna så att man fortsättningsvis kan bekosta underhållsarbetet själva.  

Banan är betraktad som en av Sveriges bästa och besöks av åkare från hela 
södra Sverige om banan är i ett gott skick. Föreningen ser också att det 
finns ett intresse från nya medlemmar att engagera sig i klubben. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Dnr FK19/41 

§ 43 Ungdomsledarstipendium 2019 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Martin Jönsson, Habo Handboll 
till 2019 års ungdomsledare. 

Martin har genom ett stort personligt engagemang bidragit till en positiv 
utveckling av Habo handbolls verksamhet. Han är engagerad i såväl 
ungdomsträning, ledarutveckling som styrelsearbete. Med sitt gedigna 
handbollskunnande och sitt stora intresse är Martin idag en viktig del av 
Habo  handboll. Martins insatser är till stor samhällsnytta och bidrar till 
glädje och inspiration bland barn och ungdomar i Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Fyra nomineringar till årets ungdomsledarstipendium har kommit in. 

_____  
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Dnr FK19/46 

§ 44 Begäran om nytt gatunamn, Västerkärr 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att gatan får namnet Gläntan. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har fått in önskemål från fastighetsägaren på 
Västerkärr 1:27 om önskemål om att den vägbit som går förbi fastigheterna 
Västerkärr 1:26 - Västerkärr 1:28 får ett gatunamn. Idag har fastigheterna 
byadresser med gårdsnamn. Det aktuella området ligger inom tätbebyggt 
område, dock i utkanten av samhället (Västerkärr). Gatunamnskommittén 
föreslår att gatan kallas Gläntan. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
tekniska förvaltningen  
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Dnr FK19/47 

§ 45 Prenumerationer 2020 

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 FK19/48 

§ 46 Föreningsdialog 2020 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att Föreningsdialogen genomförs den 
3 mars 2020. Tid och lokal beslutas senare. 

Ärendebeskrivning 
Föreningsdialogen 2019 ställdes in på grund av för få anmälningar. 

_____  
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Dnr FK19/18 

§ 47 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) KF § 110/19 Fyllnadsval till fritids- och kulturnämnden; Roger Green 
b) Utbetalt lokalt aktivitetsstöd vårterminen 2019 
c) Ekonomisk rapport per 2019-10-31 

_____ 
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