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§ 15 Konstnärlig utsmyckning av Kärnekulla sporthall 

Diarienummer FK21/24 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar skjuta upp ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Från tekniska förvaltningens plan- och exploateringsenhet har frågan ställts 

om eventuell utsmyckning av den kommande sporthallen på Kärnekulla. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Vid nämndens sammanträde framkommer olika förslag, bland annat att 

elever kan få vara delaktiga i förslag till utsmyckning. Frågan om budget 

för utsmyckning uppkommer också. Mer information efterfrågas och 

förvaltningen undersöker detta vidare. 

_____  
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§ 16 Förlängd ansökningstid för föreningsbidrag 2021 

Diarienummer FK21/25 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar skjuta fram sista ansökningsdag för de 

bidrag som har sista ansökningsdag 31 mars till den 30 april 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen håller på att införa ett webbaserat bidrags- och 

bokningsystem, e-serve. Avsikten var att bidragsdelen skulle vara klar till 

den 1 mars så att föreningarna skulle kunna börja använda systemet. 

Införandet har på grund av olika anledningar blivit något försenat och 

beräknas i nuläget komma igång under mitten av mars. 

Sista ansökningsdag för många av bidragen är den 31 mars och 

förvaltningen önskar nu att sista ansökningsdag flyttas fram till den 30 

april. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar  
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§ 17 Lokalt aktivitetsstöd kompensation på grund av 
pandemin 

Diarienummer FK21/26 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utforma 

ansökningsformulär för ansökan om kompensation för minskade 

intäkter på grund av Coronapandemin. Ansökan gäller för föreningar vilka 

är berättigade till Lokalt aktivitetsstöd. Nämnden behandlar sedan varje 

ansökan. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått förfrågan om eventuell kompensation för minskat 

lokalt aktivitetsstöd på grund av Coronapandemin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar  
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§ 18 Remiss - samråd planprogram för 
centrumutveckling Habotätort 

Diarienummer FK20/51 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar lämna följande remissvar: 

Fritidsgården har haft sin verksamhet i Gunnarsbohuset i över trettio år och 

är idag ett mycket uppskattat allaktivitetshus även inrymmande ett E-

sportcenter. Under lördagskvällar kan så många som 80-talet barn och 

ungdomar aktiveras i huset. Det finns även stora möjligheter att ytterligare 

utveckla samlokaliseringen av verksamheter, exempelvis Fritidsbank och 

hälsocenter 

En central placering av fritidsgården i Habo centrum är av största vikt av 

flera anledningar; 

• Möjligheten för ungdomar från hela kommunen att ta sig till 

fritidsgården med allmänna kommunikationer. 

• Det är i de centrala delarna av Habo som många ungdomar rör sig. 

Fritidsgården blir då en lättillgänglig och naturlig mötesplats. 

• Verksamheten blir en del av aktiviteten i centrum och bidrar till en 

levande mötesplats och handelsplats, samt bidrar på så vis till 

stadskärnans identitet 

• Närheten till flera skolor, kulturskolan, biblioteket och 

Motorgården underlättar ett gränsöverskridande samarbetet mellan 

verksamheter. 

• För personalen är en central placering en förutsättning för att nå ut 

till och kunna ta sig an ungdomar på bästa sätt. 

Under vintern 2018-2019 genomfördes på kommundirektörens uppdrag en 

utredning av Tyréns AB rörande lokaler för fritidsgården och kulturskolan. 

I denna rapport framgår att Gunnarsbohuset är mycket väl anpassat till 

fritidsgårdens behov och önskemål, avseende såväl husets utformning, 

planlösning och läge. 

Fastigheten är dessutom i gott skick och ett flertal investeringar har gjorts 

under senare tid, så som nytt tak, fläktsystem, brandlarm och ytbehandling. 

Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att riva fastigheten. 

En handelsutredning som kommunen tagit fram (Tyréns AB, 

Handelsutredning för Habo centrum, 2018) påpekar även den att 

fritidslokaler bör placeras centralt för att stärka Habo centrum. 
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Enligt en befolkningsprognos från september 2020 kommer antalet barn 

och unga i åldrarna 10-18 år att öka med cirka 11 % under de kommande 

tre åren. Prognosen baseras på historisk utveckling utan att fullt beakta de 

senaste årens starka inflyttning varför prognosen sannolikt ligger i 

underkant. Planprogrammet bör leva upp till kommunens  motto ”Habo 

kommun – den hållbara kommunen för hela livet” och bör därför inkludera 

verksamheter för barn och unga i planprogrammet för centrumutveckling 

på samma sätt som för andra åldersgrupper. 

Sammanfattande slutsats 

Fritids- och kulturnämnden anser att det är av största vikt att fritidsgården 

fortsatt har en central placering med ändamålsenliga ytor. Nämnden anser 

därför att planprogrammet ska beakta och bevara fritidsgårdens nuvarande 

centrala placering. I andra hand ska planprogrammet beakta och diskutera 

en alternativ central placering av fritidsgården. 

_____ 

Beslutet skickas till 

plan@habokommun.se  
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§ 19 Genomförandeplan för naturområde för 
människor, flora och fauna 

Diarienummer FK18/38 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge i 

uppdrag åt tekniska förvaltningen att i samråd med fritids- och 

kulturförvaltningen ta fram ett förslag till att tillgängliggöra Hökesåns 

dalgång, samt att undersöka möjligheterna till särskilda bidrag för detta. 

Ärendebeskrivning 

En åtgärdsplan för att tillgängliggöra samt försköna Hökesåns dalgång är 

framtagen av fritids- och kulturförvaltningen efter uppdrag från 

kommunfullmäktige. Den överlämnades tillsammans med en 

kostnadskalkyl till KS för beslut i augusti 2020. Till grund för 

genomförandeplanen ligger en motion inlämnad av Lars Elwing angående 

naturområde för människor, flora och fauna.  

Området ligger i ett naturreservat, där det krävs tillstånd för vissa åtgärder, 

vilket är beviljat av Länsstyrelsen och förenat med vissa villkor. Tillståndet 

upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år eller avslutats inom 

fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Tillståndet vann laga 

kraft den 4 juni 2020 vilket innebär att arbetet bör påbörjas senast 4 juni 

2022. 

Den framtagna åtgärdsplanen gäller tillgänglighet från Laggaredammen 

ner till Pistolskyttebanan vid Slätten. LMK Development AB anlitades för 

att ta fram planen och kostnadskalkylen. Totalkostnaden för den första 

etappen beräknades till 1,2 mkr, vilket ansågs vara för dyrt att genomföra 

under den närmaste budgetperioden. 

Fritids- och kulturnämnden fick ärendet på återremiss för att utreda om det 

var möjligt att genomföra uppdraget i flera steg samt att ta fram en ny 

kostnadskalkyl för detta. Efter konsultation med LMK Development visade 

det sig att en uppdelning av arbetet skulle bli avsevärt dyrare än den 

ursprungliga kostnaden. Värdefulla synergieffekter skulle dessutom gå 

förlorade. Kommunstyreslens arbetsutskott föreslog kommunfullmäktige 

att besluta att inte genomföra de föreslagna åtgärderna. 

Fritids- och kulturnämnden önskar att frågan åter tas upp, då den rådande 

pandemin har ökat intresset för att vistas utomhus, vilket i sin tur har ökat 

användning och efterfrågan av tätortsnära naturområden. I första hand en 

tillgänglighetsanpassning enligt genomförandeplanen, i andra hand 
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uppdelat i etapper. Exempelvis börja vid Pistolskytteklubben och fram till 

första rastplatsen vid ån där marken är förhållandevis plan. 

Möjligheter finns att ansöka om bidrag bland annat från LONA, som 

fokuserar på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för 

människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Fler 

bidragsmöjligheter bör också undersökas. 

Habo har en stor andel barnfamiljer som har varit flitiga besökare till de 

promenadstråk och naturområden som är tillgängliga med barnvagn, sulky 

och små korta ben. Även den äldre befolkningen och personer med 

funktionshinder efterfrågar en högre grad av tillgänglighet till ett av 

kommunens finaste områden. En naturupplevelse som också har ett 

industrihistoriskt värde. 

Friluftsaktiviteter främjar folkhälsan, kräver ingen föreningstillhörighet, är 

inte tidsbundet eller behöver förbokas, fodrar heller ingen särskild 

utrustning. Att vistas i naturen bidrar också till ett ökat miljöintresse och 

höjer attraktionsvärdet för vår kommun. Tidpunkten för att genomföra 

åtgärdsplanen kan inte vara bättre än NU, se bilagan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ks  
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§ 20 Delegationsärenden 2021 

Diarienummer FK21/13 

Beslut 

Fritids- och kullturnämnden har tagit del av beslutet och lägger det till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef 

Avtal med OK Gränsen om tillsyn och skötsel av spår. 

_____  
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§ 21 Informationsärenden  

Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 

a) Prognostisering av budget 2021 och ek. rapport per 210228 

b) Verksamhetsberättelse 2020 

c) KF § 14 Kostpolitiskt program 

 

_____ 


