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§ 52 Förändrade taxor för uthyrning i sporthallar från 
2022 - ändring av tidigare beslut 
Diarienummer FK21/41 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att avvakta med att införa en 
procentuell avgift på entréintäkter vid matcher och arrangemang och 
således ändra tidigare beslut FK § 37/21. 

Ärendebeskrivning 
Efter nämndens beslut om taxor för uthyrning i sporthallar FK § 37/21 har 
en berörd förening varit i kontakt med förvaltningen med anledning av den 
del av förslaget som gäller att ta ut en 20 procentig avgift av föreningarnas 
entréintäkter. Man menar att detta skulle innebära mycket merarbete då 
man inte särskiljer inkomster från entrébiljetter och försäljning i kiosk, har 
olika inträde för olika åldersgrupper, fribiljetter med mera. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ks 
Berörda föreningar  
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§ 53 Översyn av bidragsregler för föreningsbidrag 
Diarienummer FK21/34 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att anta de reviderade bidragsreglerna. 

Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturnämnden beslutade den 18 maj (FK §19) att uppdra åt 
förvaltningen att göra en översyn av bidragsregler för att förtydliga dessa. 
Ett förslag till revidering av reglerna har sänts ut till nämnden. Det handlar 
främst om förtydliganden och en del tillägg gällande följande: 

• Ideella föreningar, 
• FNs barnkonvention, 
• att bidrag kan minskas med upp till 50% vid för sent inkommen 

ansökan, 
• att stöd till mindre anpassningar av lokaler ska ingå i bidrag till 

föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation, 
användning av utbetalt bidrag ska redovisas till nämnden inom 12 
månader,  

• att uppgift om bidrag som sökts eller erhållits från andra parter ska 
uppges när det gäller investeringsbidrag. 

• ny ansökningsperiod och utbetalning from 2023 för 
investeringsbidrag. Ansökan 1/1 – 31/3, utbetalning sker tidigast i 
juni månad samma år eller då beslut om bidrag från andra parter 
fattats. 

• Tidigare text om kommunal borgen tas bort eftersom kommunen i 
princip endast lämnar borgen till de egna bolagen. 

• För föreningsanslag föreslås nya ansökningsperioder och 
utbetalning från och med 2023: Ansökan 1/1 – 31/3, utbetalning 
sker i juni månad samma år. 

• Bidraget till utbildning i hjärt- lungräddning tas bort eftersom 
föreningar erbjuds gratis utbildning av räddningstjänsten i Habo. 

_____  
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§ 54 Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla 
Diarienummer FK20/48 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden ser alltjämt positivt på förslaget, men 
konstaterar att det i dagsläget inte finns någon lämplig placering för en 
sådan utsmyckning. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

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. 

Fritids- och kulturförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att undersöka 
möjligheterna för detta. Kontakt har tagits med kommunens Plan- och 
exploateringsenhet för att undersöka möjliga placeringar på 
Kärnekullaområdet för en krösarepa.  

Då ytor såsom torg eller andra naturliga samlingspunkter där ett konstverk 
kan placeras saknas ser förvaltningen inte att förslaget kan genomföras i 
dagsläget. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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§ 55 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) Föreningsdialogen den 7 oktober - minnesanteckningar 
b) Kallelse till medlemsmöte den 15 november 2021 med Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv 
c) Ekonomisk rapport per 2021-09-30 
d) Bildspel från Dialogmöte Tertial den 14 oktober 
e) Personalärenden 

_____ 
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