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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-20 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Högra kammaren, Kommunhuset 
 Tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 18:00–19:15 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), ordförande 

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

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Annika Freding, fritids- och kulturchef 
Åse Thomasson, handläggare 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Ewa Wettebring Paragrafer: 32–35 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr FK20/48 

§ 32 Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden ser positivt på förslaget och tar till sig de 
tankar och idéer som förslagsställaren lämnat. Förvaltningen får i uppdrag 
att kontakta ägaren till Kärnekullaområdet, Tosito, för vidare diskussioner i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige (KF § 88/20) har översänt ett medborgarförslag till 
fritids- och kulturnämnden för beslut. Förslagsställaren föreslår att en eller 
flera ytor på Kärnekullaområdet reserveras för konstverk eller liknande. 
Han föreslår  att kommunen premierar innovatören av J.O Wennborgs 
bärplockare genom att en modell av en "Krösarepa" placeras på lämplig 
plats inom området. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren  
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Dnr FK20/40 

§ 33 Budgetramar 2021-2023 - justeringar avseende 2021 och 
2022 

Beslut 
Utifrån budgetberedningens förslag på generell budgetanpassning med 321 
000 kronor år 2022 uppdrar fritids- och kulturnämnden åt förvaltningen att 
göra en konsekvensanalys. 

Ärendebeskrivning 
I fritids- och kulturnämndens förslag till driftsbudget 2021 har 
budgetberedningen föreslagit att anläggningschef ersätts med 
vaktmästare/enhetschef för anläggningar och vidare att 50 000 kronor 
avseende Makerspace stryks. Budgetberedningen föreslår utöver detta en 
generell budgetanpassning med 127 000 kronor. 

När det gäller nämndens investeringsbudget 2021 föreslår 
budgetberedningen att konstisbanan (7 Mkr) stryks. 

För 2022 har budgetberedningen föreslagit att driftskostnaden för 
konstisbana (350 000 kronor) och kulturmiljöinventering (350 000 kronor) 
stryks. Budgetberedningen föreslår utöver detta en generell 
budgetanpassning med 321 000 kronor. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Förvaltningschef Annika Freding presenterar budgetberedningens förslag. 

Åse Thomasson presenterar en marknadsöversikt med kostnader för drift 
och anläggning av konstisbana samt möjligheter till värmeåtervinning. 
Genom att bygga en något mindre konstisbana med sarg och eventuellt tak 
blir kostnaden inte lika stor. 

Thomas Gustafsson (S) påtalar att hans parti kommer att föreslå 
kommunfullmäktige att konstisbanan ska stå kvar 2021 och ökas till 10 
Mkr samt att driftsbudgeten ökas till 500 000 kr för drift av densamma. 
Thomas anser att det är viktigt för Habo kommun att erbjuda ytor för 
spontanaktivitet och på så sätt också öka attraktionskraften. En 
undersökning om att ta tillvara spillvärme från isbanan bör också göras. 

Lotta Hoffback Kaljo anser det olyckligt att isbanan tagits bort, bättre att 
flytta fram den. 

  

_____  
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Dnr FK20/46 

§ 34 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar göra undantag och bevilja Habo 
Frisbee bidrag med 25 000 kronor. Undantaget motiveras av att Habo 
Frisbees discgolfbana är tillgänglig för alla och att de bedriver en 
verksamhet som främjar folkhälsan, som är ett av 
kommunens samhällsutvecklingsmål. 

Ärendebeskrivning 
Habo Frisbee ansöker om bidrag med 30 850 kronor till renovering av 
befintlig discgolfbana. Projektet innebär att byta ut de nuvarande 18 
korgarna mot nya moderna och enhetliga korgar som förväntas hålla i 
många år framöver (+10 år). En ny anslagstavla ska beställas och monteras 
upp vid banans startområde. 

Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen gällande banan som 
är belägen i ett skogsområde mellan väg 195 och industriområdet på Stora 
Kärr. Föreningen har även med stöd av Smålandsidrotten byggt en 
barnvänlig 6-hålsbana på Alléskolans område. 

Ett av föreningens mål är att sprida sporten till fler i Habo och styrelsen har 
en tydlig önskan att i första hand bredda föreningens verksamhet gentemot 
barn och ungdomar. En modern bana gör den också mer attraktiv för 
tillresande och nya korgar är en nödvändighet för att kunna arrangera lite 
större tävlingar. 

Föreningen har idag cirka 80 medlemmar, varav 10-15 är under 18 år.  

Riksidrottsförbundet har beviljat föreningen max-summan, det vill säga 30 
procent av projektets totalkostnad och styrelsen räknar med att bekosta 35 
000 kronor från egna medel och sponsring. För att lösa återstående 
finansiering ansöker de om bidrag från fritids- och kulturnämnden med 30 
850 kronor. 

Habo Frisbee är medvetna om att fritids- och kulturnämnden har ett 
fastslaget datum, 31 mars, varje år gällande investeringsbidrag, men 
föreningen missade detta datum. För att inte behöva invänta 2022 utan 
kunna påbörja processen med renoveringen redan nästa år söker föreningen 
nu medel ur ”Bidrag till nämndens förfogande”. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
sökande  
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Dnr FK20/18 

§ 35 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) Utbetalt lokalt aktivitetsstöd för våren 2020 
b) Ekonomisk redovisning 2020-09-30 
c) Uppföljningsrapport 2020 - styrmodellens kritiska kvalitetsfaktorer 
d) Årets Luciafirande 

_____ 
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