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§ 61 Beställning av gatunamn på kvarter 12, Kärnekulla  
- två gator. 
Diarienummer FK21/63 

Ärendebeskrivning 
En beställning av två gatunamn till Vättervyn - Kärnekulla har inkommit 
till fritids- och kulturnämnden. 

Beställningen drogs tillbaka 2021-12-10 då ändringar gjorts på gatorna så 
att inga nya gatunamn behövs. 
 
Paragrafen stryks därför från mötet. 

_____  
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§ 62 Investeringsbidrag 2022 
Diarienummer FK21/65 

Beslut 
Nämnden beslutar att fördela de 300 000 som finns tillgängliga för 
bidraget 2022 genom att betala ut 90% av sökt summa till de tre sökande 
föreningarna enligt följande: 

OK Gränsen erhåller bidrag om 30 000 kr för inköp av sladdutrustning för 
skidspår. 

Brandstorps hembygdsföreningen erhåller 68 000 kr för byggnation av 
visningshus för vättersnipa och fiskeredskap. 

Habo IF erhåller 202 000 kr för utbyte av lås samt byte av tak. 

Bidraget betalas ut under januari månad 2022.  

Ärendebeskrivning 
Tre föreningar i kommunen har ansökt om investeringsbidrag till en total 
summa av 333 000. Budgeten för investeringsbidrag under 2022 uppgår till 
300 000.  

Ansökan från Habo IF avser bidrag till ett projekt med en totalsumma 
överstigande 250 000 kr, och då ska bidragsansökan enligt bidragsreglerna 
inkomma två år före bidragsåret. 
Då byte av taket på föreningens lokal behöver göras så snart som möjligt 
beslutar nämnden att utbetala bidraget under 2022 så att arbetet kan 
påbörjas under året. 

  

  

  

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Sökande föreningar  
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§ 63 Föreningsanslag 2022 
Diarienummer FK21/68 

Beslut 
Nämnden beslutar fördela bidraget så att varje förening som ansökt erhåller 
ett bidrag om 60% av den sökta summan, med undantag för Habo och 
Gustav Adolfs hembygdsförening där ett beslut i nämnden från 2015 
(fritids- och kulturnämnden 2015-06-16, § 34) ger föreningen totalt 80 000 
kr årligen i bidrag till hyror på Spinnet och verksamheten i 
hembygdsgården. 
 
Nämnden beslutar att föreningsanslag 2022 ska fördelas enligt följande: 

 

Förening Ändamål Beviljat 
bidrag 

Brandstorps båtklubb Drift   och underhåll av klubbens 
anläggning  

6   000 

Brandstorps 
hembygdsförening 

Verksamhet   i hembygdsföreningen 
och på hembygdsgården. 

9   000 

Furusjö 
Samhällsförening 

Ta tillvara på Furusjö samhälles 
intressen och bidra till ett levande 
samhälle med god gemenskap. 

7   200 

Föreningen 
Munkaskogsgården 

Underhåll och reparationer av 
utomhusmiljöer 

6   000 

Gustav Adolfs 
Bygdegårdsförening 

Underhålla   och bevara 
bygdegården. 

15   000 

Habo Anhörigförening Vara   till stöd och hjälp för 
anhörigvårdare. 

1   200 

Habo brukshundsklubb Underhåll   och komplettering med 
grind till stora plan   

9   000 

Habo 
gymnastikförening 
Gymmix Habo 

Erbjuda   rolig, allsidig träning i 
kommunen för ett rimligt pris. 

3   000 
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Habo Sportfiskeklubb Underhåll   och utveckling av 
rekreationsmöjligheter vid våra sjöar 

6   000 

Habobygdens 
Släktforskarförening 

Att   bedriva forskning och värna om 
släkten och bygden 

3   000 

Habo-Mullsjö RPG 
förening 

Verkar   för äldres rätt och villkor, 
ordna berikande aktiviteter och 
gemenskap. 

2   400 

Naturskyddsföreningen 
i Habo 

Naturskydd   och naturvård, projekt 
under 2022   

1   800 

PRO Aktivera   medlemmarna 15   000 

Slöjdföreningen 
Handakraft 

Värna   om slöjdtraditioner, inspirera 
till ökat intresse för slöjdande. 

3   600 

SPF Seniorerna Habo Aktiviteter   för pensionärer så som 
möten, föreläsningar, underhållning, 
studiecirklar, resor, lättgympa, 
promenader, bordtennis och bangolf 

9   000 

Sveduddens båtklubb Inköp   av motorbåt för att trygga 
säkerheten vid seglarskola och ev. 
segeltävlingar   i området.  

9   000 

Habo och Gustav Adolf 
hembygdsförening 

Drift, underhåll och visning av 
kulturbyggnader och -föremål. 
Underhålla och visa skolmuséet 
"Förrskolan" samt ta emot klasser 
från skolor och förskolor. 

 

80 000 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om föreningsanslag 2022 har inkommit från 17 föreningar. 
Summan för sökta medel uppgår till 277 000 kr, budget för föreningsanslag 
under 2022 är 185 000 kr. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Sökande föreningar  
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§ 64 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande från 
Fagerhult Habo IB 
Diarienummer FK21/67 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att bidra till lägret med 5000 kronor. 

  

Ärendebeskrivning 
Från Fagerhult Habo IB har en ansökan om bidrag till nämndens 
förfogande inkommit. 

Föreningen har planerat ett läger 28-29 december för tjejer födda 04-09 i 
syfte att inspirera och ge ytterligare motivation att fortsätta med 
innebandyspelande längre upp i åldrarna. 

Under lägret som är kostnadsfritt för deltagarna kommer träningspass att 
varvas med andra aktiviteter såsom workshops och studiebesök. 

Kostnaderna för lägret beräknas till ca 45 000 kr, varav 37 000 täcks av 
bidrag från andra parter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Fagerhult Habo IB  
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§ 65 Handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 
Diarienummer FK21/66 

Ärendebeskrivning 
Annika Freding informerar om antagen handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Handlingsplanen är avsedd att fungera som en vägledning för anställda i 
verksamheterna och godkändes av socialnämnden vid möte 2021-11-17. 

_____  
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§ 66 Informationsärenden  
Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 
a) Ekonomisk redovisning 2021-11-30 och information om antagen 
budget: 

Förvaltningschef Annika Freding går igenom förvaltningens ekonomiska 
läge. Budgeten för 2021 har hållits bra, och ett överskott väntas. 

I och med införandet av ett beslutsstödsystem kommer den ekonomiska 
redovisning för nämnden framöver att se lite annorlunda ut. Systemet ger 
en samlad överblick över förvaltningens ekonomi som i sin helhet visas 
med både en graf och i en tabell. 
Nämnden ser positivt på att förvaltningen från och med 2022 använder sig 
av underlaget från beslutsstödsystemet för redovisning av ekonomiskt läge. 

b) Lägesrapport från Hökesån: 

Arbetet med tillgängliggörandet av en sträcka utmed Hökesån i närheten av 
VA-verket liksom stigen fram till grillplatsen intill är nästan slutfört. Kylan 
och snön kom innan hela sträckan hade fått det sista gruslagret, och 
den delen som återstår färdigställs till våren. 
Redan nu är det användbart, även om en del kompletterande arbeten 
återstår. 

c) Information från Chartern 

Chartern bygger på centrala europeiska måldokument och speglar en 
samlad kunskap om vad som krävs för att säkerställa kvalitet i öppen 
fritids- och ungdomsverksamhet.  
Henrik Ahlgren, kvalitetssamordnare i Jönköpings län, bjuds in till 
nämnden för att informera om arbetet som görs. 

d) Information om nya lokaler 

Förvaltningen inväntar besked rörande behovet av anpassningar och 
kostnader för det från Habo bostäder som äger fastigheten och Tekniska 
förvaltningen som är förvaltningens hyresvärd. 
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e) Politikerresa 28-29/4 

Förhoppningsvis kan resan genomföras fysiskt som planerat. Mer 
information om resan kommer senare. 

f) Fokusområden 

Förslag finns på att utse kontaktpersoner i presidiet för de olika 
verksamheterna bibliotek, fritidsgård och anläggningar. Nämnden tycker 
att det är en bra idé och medlemmarna i presidiet funderar vidare kring 
vilken verksamhet man vill vara kontaktperson för. 

  

  

  

 
 

  

  

_____  
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§ 67 Fråga om hallarnas öppettider under jullovet 

Beslut 
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förtydliga ordningsföreskrifterna och 
undersöka möjligheterna att framöver kunna erbjuda fler tider i hallarna 
under de helgfria dagarna på jullovet. 

  

Ärendebeskrivning 
Ett önskemål har inkommit från en förening om möjlighet att boka extra 
träningstider för barn och unga under lovet. 

Enligt ordningsföreskrifterna för hallarna är samtliga hallar stängda under 
jullovet då varken vaktmästare eller lokalvårdare är på plats. 
Enligt tidigare överenskommelse har elitlag och A-lag liksom lag som har 
cupspel eller läger under lovet dock möjlighet att boka tider under 
förutsättning att de själva sköter allt praktiskt. 
 
Sporthallens nuvarande planlösning och larm- och passersystem är inte 
anpassat för användning av lokalerna utan personal på plats. 
Skulle larm utlösas på grund av felaktig utpassering genom låsta dörrar 
faller kostnaden för väktarutryckning på föreningen. 
 

Nämnden föreslår annars att föreningen omfördelar de tider som bokats för 
föreningens elit- eller A-lag och låter lagen med barn och unga använda 
någon av dem. 
En förutsättning för detta är att någon vuxen finns på plats och har ansvaret 
i lokalen under tiden. 

 

 

 
_____ 

Beslutet skickas till 

Fagerhult Habo IB 


