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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-19 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 19 maj 2020 kl. 18:00–19:10 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 

Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande 
Roger Green (L) 
Jeanette Nyberg (S) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Kent Bjärkhed (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Staffan Svanberg (C) 
Annika Freding, Tf förvaltningschef 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Ann Charlotte Hoffback Kaljo Paragrafer: 18–26 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr FK20/17 

§ 18 Sporthall/idrottshall på Kärnekullaområdet 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden anser att det är mycket angeläget att det i de 
olika grupperna också förs en kommunövergripande diskussion gällande 
hur driften av den nya sporthallen ska utformas med tanke på utrustning, 
lokalvård, ideella krafter, personal med mera. 

Ärendebeskrivning 
 I november 2019 tog kommunfullmäktige beslut om kommunens budget 
för 2020 där 30 mkr avsattes till uppförande av en ny sporthall på 
Kärnekullaområdet. 

Upphandlingsenheten har konstaterat att det står i strid mot LOU att låta 
Tosito uppföra sporthallen och sedan hyra ut till kommunen. Detta 
betraktas som en byggentreprenad eftersom kommunen har haft ett 
inflytande i projektet. Tosito avstår fortsatt medverkan i projektet då man 
inte är villig att genomföra upphandling enligt LOU. 

Styrgruppen för genomförande av Kärnekulla sporthall beslutade den 29 
april 2020 att Habo kommun genomför byggnation av sporthallen i egen 
regi och att upptagen budget för sporthall ligger kvar i investeringsplanen. 

En arbetsgrupp och en referensgrupp har satts i arbete för att definiera 
funktionskraven. Utifrån detta arbete tar tekniska förvaltningen sedan fram 
översiktliga kostnadskalkyler för alternativa utformningar av sporthall med 
avseende på läktarkapacitet och andra förbundskrav. 

Fritids- och kulturförvaltningen har påtalat och ser behovet av ytterligare 
en sporthall och har möjlighet att som idag sköta uthyrningen i den nya 
hallen. 

Däremot finns inte med nuvarande resurser möjlighet att erbjuda den 
föreningsservice som idag ges i Habo sporthall. Även med utökad 
personalstyrka ser förvaltningen inte att man varken logistiskt eller 
schemamässigt kan bemanna två sporthallar. Därför anser vi det mycket 
angeläget att det förs en kommunövergripande diskussion gällande hur 
driften av den nya hallen ska utformas med tanke på utrustning, lokalvård, 
ideella krafter, personal med mera. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Styrgruppen för sporthall Kärnekulla  
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Dnr FK20/30 

§ 19 Driftsbidrag till idrottsanläggningar 2020. 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar betala ut driftsbidrag till 
idrottsanläggningar för 2020 enligt följande: 

Aledals IK  27.000 kronor 
Habo IF  116.000 kronor 
OK Gränsen  44.400 kronor 
Habo Pistolskytteklubb 18.000 kronor 

Ärendebeskrivning 
Fem föreningar har sökt driftsbidrag för 2020. En av föreningarna har ännu 
inte inkommit med kompletterande redovisning varför ingen utbetalning 
kan ske ännu. Bidraget för 2020 är 60 procent av föreningens 
nettodriftskostnader för 2019. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Dnr FK20/22 

§ 20 Föreningsanslag 2021 - Sveduddens båtklubb 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna att Sveduddens båtklubbs 
ansökan behandlas. 

Ärendebeskrivning 
Sveduddens båtklubb ansöker om föreningsanslag för 2021. Ansökan kom 
in den 21 april och sista ansökningsdatum är den 31 mars. Anledningen till 
detta är att föreningen bytt ordförande i månadsskiftet mars/april. 

Enligt reglerna ska fritids- och kulturnämnden besluta om bidrags-
ansökningar som kommer in inom 30 dagar efter ansökningstidens utgång 
ska behandlas. 

  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Sveduddens båtklubb  
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Dnr FK19/45 

§ 21 Biblioteksplan 2020 - 2024 

Beslut 
Fritids-och kulturnämnden beslutar remittera planen till: 

Barn – och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
IS/IT-enheten 
Regionbibliotek, Region Jönköpings län 
ABF 
Sensus 
Smålandsidrotten SISU 
Bilda 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet vuxenskolan 
NBV 
Habobygdens släktforskarförening 
PRO Habo 
SPF Seniorerna Habo 
RPG Habo-Mullsjö 
Träffpunkt Habo för seniorer 

Remissvaret ska vara inne senast 10 augusti. 

Ärendebeskrivning 
Ett nytt förslag till biblioteksplan för Habo kommun har utarbetats. 

_____  
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Dnr FK20/31 

§ 22 Begäran om yttrande över motion om simskola under 
sommaren 

Beslut 
Fritds- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun erbjuder nybörjarsimskola under två veckor för elever från 
årskurs 1 och övriga som inte kan simma, och att simskolan bedrivs i 
Mullsjö. Olle Moln Teike skriver att simskola också bör erbjudas till ej 
simkunniga vuxna och att den bör vara avgiftsfri.  

Motionären föreslår fullmäktige besluta att  

• aktivt informera barn i skolan men lägga extra kraft på att det gäller 
även vuxna 

• bedriva simskola avgiftsfritt under två veckor i sommar 
• simskolan hålls inom kommunen, förslagsvis Furusjöbadet 
• ordna med badbuss från Habo till simskolan. 

Fritids- och kulturnämnden har de senaste åren anordnat vuxensimskola 
tillsammans med Mullsjö kommun, i Mullsjö simhall. Avgiften har varit 
200 kr för sex tillfällen. Annonsering om detta har skett i Habo- och 
Mullsjö-Nytt. 

Under två veckor på sommaren erbjuds även simskola i Mullsjö för elever 
från årskurs 1 och äldre elever som inte kan simma. Kostnaden per elev är 
300 kronor, vilket kan jämföras med kostnaden för den ordinarie simskolan 
i Mullsjö simhall som kostar 800 kronor för tio tillfällen.  

Motionären föreslår vidare att simskolan ska anordnas inom kommunen, 
förslagsvis Furusjöbadet. Med tanke på att sommarvädret i Sverige är 
opålitligt och att Furusjön inte så långt från Mullsjö, anser förvaltningen att 
det är bättre att fortsätta ordna simskolan i Mullsjö simhall än i sjön.  

En simskolebuss som tar eleverna från Habo till och från Mullsjö simhall 
finns redan.  

 Omkostnaderna för simskolan är som följer: 
Busshyra 50 000 kronor, simhallshyra 10 000 kronor samt kostnaden för en 
extra personal, cirka 40 timmar. 

_____ 
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Beslutet skickas till: 
Kf  
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Dnr FK20/34 

§ 23 Remiss Strategi- och handlingsplan för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Habo kommun 2020-2023 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden vill ändra texten i inledningen och stryka 
följande text: "oavsett ålder, etniskt ursprung, kön eller religion" i övrigt 
har nämnden inga erinringar mot förslaget till strategi- och handlingsplan 
för jämlik hälsa. 

Ärendebeskrivning 
 Folkhälsorådet bjuder in till att lämna synpunkter på Strategi och 
handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-2023. 
Svar önskas senast den 30 juni 2020. 

Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att 
skapa ”den hållbara kommunen för hela livet”. Målet med handlingsplanen 
2020 – 2023 är att med nya och förstärkta befintliga aktiviteter nå 
minskade skillnader i hälsa samt genomföra bättre behovsinriktade 
prioriteringar inom följande handlingsområden: 

Barn- och ungas hälsa och livsvillkor 
Äldres hälsa och livsvillkor 
Samhällsplanering och närmiljö 
Främja psykisk hälsa i Habo 
Samverkan och lärande 

Beslutsgång 
Vid nämndens sammanträde anser Jon Harald Jonsson att ordet religion 
stryks ur inledningen. Kristina Sporrong Esbjörnsson anser att man kan 
styrka bort texten "oavsett ålder, etniskt ursprung, kön eller religion" och 
bara ha kvar texten "I Habo kommun ska alla få plats och känna sig 
välkomna". Efter diskussion enas nämnden om  Kristina Sporrong 
Esbjörnssons förslag. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Anders Ströberg  
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Dnr FK20/18 

§ 24 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) KF § 38/20 Deltagande i sammanträden på distans. 
b) Personalärenden 
c) Kulturstipendium, framflyttat datum 
d) Ekonomisk rapport per 2020-04-30 
e) Länsstyrelsen:  Tillstånd enligt föreskrifter för ny 
tillgänglighetsanpassad gångväg inom naturreservatet Hökesån-Habo. 

_____  
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Dnr FK20/36 

§ 25 Deltagande i sammanträde på distans 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att de personer som ämnar delta på 
distans ska anmäla detta till sekreteraren senast en dag före sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april att tillåta deltagande på distans 
i samtliga nämnden för tjänstgörande ledamöter, under förutsättning att de 
krav på deltagande på distans som anges i kommunallagen är uppfylla. Det 
är respektive ordförande som beslutar om deltagande på distans ska tillåtas. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
FKns ledamöter och ersättare  
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Dnr FK20/15 

§ 26 Kulturstipendium 2020 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att kulturstipendiet ska delas ut under 
året. 

Ärendebeskrivning 
Nationaldagsfirandet har i år ställts in på grund av smittspridning av det 
nya Coronaviruset. Eftersom kulturstipendiet brukar delas ut under 
Nationaldagsfirandet har detta inte kunnat ske i år. Förvaltningen har 
förlängt tiden för ansökan/nominering av kandidat till den 1 augusti. Det är 
osäkert när stipendiet kan delas ut, flera alternativ kan vara möjliga; 
Konstfesten, julskyltningen eller kommunfullmäktiges 
decembersammanträde. 

_____ 


	§ 18 Sporthall/idrottshall på Kärnekullaområdet
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 19 Driftsbidrag till idrottsanläggningar 2020.
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 20 Föreningsanslag 2021 - Sveduddens båtklubb
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 21 Biblioteksplan 2020 - 2024
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 22 Begäran om yttrande över motion om simskola under sommaren
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 23 Remiss Strategi- och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-2023
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsgång

	§ 24 Informationsärenden
	Ärendebeskrivning

	§ 25 Deltagande i sammanträde på distans
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 26 Kulturstipendium 2020
	Beslut
	Ärendebeskrivning


