
 

Protokoll för fritids- och kulturnämnden 
Nr Ärende Sida 

§ 20 Ekonomisk redovisning T1 23 

§ 21 Muraler i gång- och cykeltunnel vid Kärnekulla 24 

§ 22 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande från Habo IF 25 

§ 23 Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 26 

§ 24 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande från DHB Västra 27 

§ 25 Remiss regional kulturplan 2023-2025 28 

§ 26 Driftsbidrag för idrottsanläggningar 2022 29 

§ 27 Ungdomsledarstipendium 2022 30 

§ 28 Kulturstipendium 2022 31 

§ 29 Omfördelning av medel för investeringar 32 

§ 30 Invigning av tillgängliggjord sträcka vid Hökesån 33 

§ 31 Informationsärenden 34 
 

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 

 

 

Plats och tid Höger kammare, kommunhuset 
Tisdagen den 17 maj 2022 klockan 18.00–20.00 

Beslutande Ewa Wettebring (S), ordförande  
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M) 
Roger Green (L) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
Thomas Gustafsson (S) ersätter Jeanette Nyberg (S) §26-31 
Staffan Svanberg (C) ersätter Hans Fröding (SD) 

Övriga närvarande Åse Thomasson, sekreterare 
Annika Freding, fritids- och kulturchef 
Ingrid Sjöberg, bibliotekschef §20-23 
Mattias Svedjefall, enhetschef anläggningar 

Paragrafer 20–31 

Utses att justera Kristina Sporrong Esbjörnsson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Datum då anslaget publiceras 2022-05-31  

Datum då anslaget avpubliceras 2022-06-22 

Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 

Underskrift 

 
 



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 
23 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 20 Ekonomisk redovisning T1 
Diarienummer FK22/43 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda hur 
prognostiserat överskott i investeringsbudget kan nyttjas för investering i 
energieffektiviserande åtgärder vid kommunens idrottsanläggningar. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Annika Freding går igenom uppföljning och 
ekonomisk redovisning för fritids- och kulturnämnden under tertial 1 2022. 
När det gäller ekonomiskt utfall och prognos syns i driftsbudgeten en ökad 
energikostnad på anläggningssidan som överstiger budget. 
Samtidigt understiger biblioteksverksamheten budgeten, vilket ger ett 
prognosticerat utfall för fritids- och kulturnämnden som helhet i nivå med 
budget. 
Investeringsbudgetens prognos visar ett överskott på 221 000 kr, främst 
beroende på att en investering i bibliotekets meröppet-system inte kommer 
att genomföras under året. 

Uppföljning av styrmodellens kritiska kvalitetsfaktorer och 
verksamhetsutvecklingsmål pekar på att närheten till kunderna och 
tillgängligheten är framgångsfaktorer, medan behovet av lokaler för 
föreningslivet är större än tillgången. 

  

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Staffan Svanberg (C) föreslår att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att 
utreda hur prognostiserat överskott i investeringsbudget kan nyttjas för 
investering i energieffektiviserande åtgärder vid kommunens 
idrottsanläggningar. 

_____  
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§ 21 Muraler i gång- och cykeltunnel vid Kärnekulla 
Diarienummer FK22/28 

Beslut 
 Frågan om motiv på tunnelns västra sida tas upp igen när det efterfrågade 
förslaget på motiv finns tillgängligt. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sökt och fått tillstånd från Trafikverket att uppföra 
väggmålningar i den nya gång- och cykeltunneln vid Kärnekulla. 
Christofer Svedjeby, en lokal konstnär som gjort många muraler runt om i 
Sverige, har lämnat förslag på motiv med natur- och Vättertema. 

Nämnden har beslutat om ett motiv med utsikt över Vättern till tunnelns 
östra sida, och har bett konstnären om förslag på ett motiv med sädesfält 
och/eller rapsfält med vallmo, blåklint, fåglar och insekter till den västra 
sidan. 

Då slutbesiktningen av tunneln flyttats fram i tid kommer målningen flyttas 
från juni månad till början av september. 

  

_____  
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§ 22 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande från 
Habo IF 
Diarienummer FK22/34 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja bidrag till Habo IF om 4900 kr 
för att stötta samarbetsprojektet med J-Södra IF för att bibehålla ungdomar 
i föreningen. 

Beskrivning av ärendet 
Habo IF har inkommit med en ansökan om bidrag till nämndens 
förfogande avseende ett projekt för att få ungdomarna att stanna kvar högre 
upp i åldrarna i föreningen. Projektet genomförs i samarbete med J-Södra 
IF och bygger på att ge ungdomarna inspiration, gemenskap och förebilder. 

Spelare från J-Södra (dam och herr) besöker lagen i Habo IF vid två 
tillfällen under 2022 för att delta på träningar och inspirera och motivera 
spelarna. 
Habo IF genomför gemensam resa till J-Södras matcher (dam och herr) för 
föreningens spelare. J-Södra ger barn och ungdomar i Habo IF fri entré på 
samtliga hemmamatcher 2022 (dam och herr). 
Kostnad för projektet är 4900 kr och täcker tryck av Ungdomskorten som 
ger fri entré på J-Södras hemmamatcher. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Ann-Charlotte Hoffback Kaljo (M) föreslår att bidrag om den sökta 
summan 4900 kr beviljas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo IF  
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§ 23 Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 
2023-2025 
Diarienummer FK22/31 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiv till förslaget till 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023- 2025. 

  

Beskrivning av ärendet 
Bibliotekschef Ingrid Sjöberg presenterar innehållet i förslag till regional 
biblioteksplan 2023-2025. 

I bibliotekslagen anges att regioner och kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Denna plan har 
tagits fram av och omfattar Biblioteksutveckling Region Jönköpings län 
och Sjukhusbiblioteken Futurum. Biblioteksplanen är styrande för den 
regionala egna biblioteksverksamheten och för de politiska beslut som rör 
den. För kommunala biblioteksplaner är den vägledande.  
De tre fokusområdena i den regionala biblioteksplanen, som tagits fram i 
samråd med regionens bibliotekschefer, överensstämmer väl med Habos 
biblioteks utvecklingsarbete kring samverkan med lokalsamhället, 
bibliotekets roll som nav för demokratiutveckling, digital transformation, 
läsning, bildning och berättande i olika former. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län  
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§ 24 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande från 
DHB Västra 
Diarienummer FK22/40 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att i år bidra till DHB Västras 
Teckenläger för familjer med funktionshindrade barn i Tanumstrand 
den  7-13 augusti 2022 med en summa om 5000 kr. 

Nämnden vill också att DHB Västra nästa år i stället ansöker om bidrag till 
föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation, vilket är 
öppet för ansökan 1/1 - 31/3. 

Beskrivning av ärendet 
DHB Västra (Distriktsorganisation för familjer med döva och 
hörselskadade barn samt barn med språkstörning i Västra Sverige) har 
inkommit med en ansökan om bidrag till nämndens förfogande till stöd för 
att anordna Tecken- och språkläger 2022. 

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsvariationer får till 
subventionerat pris delta i en veckas teckenläger, den 7-13 augusti på 
Tanumstrands konferensanläggning i Grebbestad. Lägret vänder sig till 
hela familjen och erbjuder bland annat teckenspråkskurser, gruppsamtal, 
aktiviteter för alla barn, föreläsningar, kontaktskapande verksamheter samt 
boende med helpension.  

  

_____ 

Beslutet skickas till 
Distriktsorganisation för familjer med döva och hörselskadade barn samt barn med 
språkstörning i Västra Sverige  



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 
28 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 25 Remiss regional kulturplan 2023-2025 
Diarienummer FK22/35 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiv till förslaget till 
Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 

Beskrivning av ärendet 
Region Jönköpings län har tagit fram Regional kulturplan 2023- 2025 
Jönköpings län i dialog med länets alla kommuner, civilsamhället, det 
professionella kulturlivet, ideella föreningar, nationella och regionala 
intresseorganisationer, tjänstepersoner inom kultursamverkansmodellen, 
kultur- och förvaltningschefer samt regionala och kommunala politiker. 

För den kommande kulturplaneperioden kommer tre särskilda områden 
prioriteras i samverkan kommuner - regionen; bibliotekssamverkan, 
scenkonst i hela länet samt kulturarv. 

Varje kommun beslutar om sin egen ambitionsnivå och kulturpolitiska 
inriktning. Mindre kommuner har begränsade resurser att bedriva 
kulturpolitiskt utvecklingsarbete, men genom att bedriva gemensamt 
utvecklingsarbete med utgångspunkt i parternas kulturpolitiska 
prioriteringar används kommunala, regionala och statliga resurser mer 
effektivt och parternas olika styrkor tas tillvara. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län  
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§ 26 Driftsbidrag för idrottsanläggningar 2022 
Diarienummer FK22/36 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala driftsbidrag om 60 procent av 
nettokostnaderna enligt följande; 

Orienteringsklubben Gränsen 29 485 kr, Brandstorps IF 16 459 kr, Habo 
Pistolskytteklubb 18 490 kr, Wettern Taekwondo 94 769 kr och Habo IF 
132 194 kr. 

Beskrivning av ärendet 
6 föreningar har ansökt om driftsbidrag för idrottsanläggningar 2022.  

En av föreningarna har haft högre redovisade intäkter på anläggningen än 
redovisade driftskostnader.  

För resterande fem föreningar uppgår den totala nettokostnaden för drift av 
lokaler och anläggningar till 485 662 kr. 

Driftsbidrag kan utgå med maximalt 85 procent av skäliga nettokostnader 
för drift och underhåll av anläggningar och lokaler under föregående år. 
För bidraget finns en budget om 300 000 kr. 

Ett driftsbidrag om 60 procent till de fem föreningar som har haft 
redovisade nettokostnader för anläggningar/lokaler under 2021 innebär att 
bidrag om totalt 291 397 kronor utbetalas till OK Gränsen, Brandstorps IF, 
Habo Pistolskytteklubb, Wettern Taekwondo samt Habo IF. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Sökande föreningar 
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§ 27 Ungdomsledarstipendium 2022 
Diarienummer FK22/37 

Beslut 
Fritids och kulturnämnden beslutar tilldela Jens Persson i Habo Wolley 
Ungdomsledarstipendiet 2022 med följande motivering: 

Ungdomsledarstipendiet 2022 tilldelas Jens Persson i Habo Wolley för sina 
ideella insatser för barn och ungdomar i föreningen. 
Han beskrivs som en eldsjäl och förebild som tar sig tid för alla och ser till 
att alla trivs. Han beskrivs också som en viktig person för barn och unga, 
och då inte enbart som coach på plan utan som stöd i livet även utanför 
volleybollen. 

Tack vare eldsjälar som Jens står sig föreningslivet i Habo starkt, vilket 
också visat sig i nationella framgångar i bland annat Ungdoms-GP och 
Junior-SM. 

Beskrivning av ärendet 
Fem nomineringar till ungdomsledarstipendium 2022 har inkommit.  

 
 

 

Stipendiesumman uppgår 2022 till 12 810 kr, stipendiet överlämnas under 
nationaldagsfirandet i Habo hembygdspark 6 juni 2022. 

  

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Thomas Gustafsson (S) och Roger Green (L) föreslår att 
ungdomsledarstipendiet 2022 tilldelas Jens Persson. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga som nominerat 
Årets stipendiat/er 
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§ 28 Kulturstipendium 2022 
Diarienummer FK22/38 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar tilldela fotograf Elin Stahre 
kulturstipendiet 2022 med följande motivering: 

Kulturstipendiet 2022 tilldelas fotograf Elin Stahre som med sina bilder 
haft stora framgångar. 
Senast vid SM i fotografi 2021, då hon vann två guld och två silver. 
Bilden ”Du och jag brorsan” utsågs också till årets bild och kom i maj 
2022 på en sjunde plats i VM. 
Hon har också sedan tidigare flera medaljer från SM. Elins bilder på 
bröllop, gravida, nyfödda och andra speciella ögonblick i livet bevarar 
minnena levande. 

Med detta stipendium vill fritids- och kulturnämnden uppmärksamma en 
skicklig fotograf som både berikar kulturscenen och gör Habo känt såväl i 
som utanför Sverige. 

Beskrivning av ärendet 
Sex nomineringar till kulturstipendiet 2022 har inkommit. 

 

 

Stipendiesumman uppgår 2022 till 12 810 kr, stipendiet överlämnas under 
nationaldagsfirandet i Habo hembygdspark 6 juni 2022. 

  

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Thomas Gustafsson (S), Ann-Charlotte Hoffback Kaljo (M) och Roger 
Green (L) föreslår att kulturstipendiet 2022 tilldelas Elin Stahre. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga som nominerat 
Årets stipendiat/er 



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 
32 

 

Justeras Expedierats 

 

 
§ 29 Omfördelning av medel för investeringar 

Diarienummer FK22/39 

Beslut 
Nämnden beslutar att flytta de 100 000 kr som finns tillgängliga i 
investeringsprojektet MTB-bana Bränninge till investeringsprojekten 
Löparbanor och Skyddsbarriär konstgräsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Motiveringen för att flytta de 100 000 som finns i investeringsbudgeten för 
projekt med nr:31049 ”MTB-bana, Bränninge” till investeringsprojekt 
31048 ”Löparbanor” och 31050 ”Skyddsbarriär konstgräsplan” är att 
kostnaderna för de båda projekten ökat.  

Kostnadsökningarna beror dels på högre materialkostnader, dels på att 
omfattningen av arbetet som behövs blivit större på grund av skador 
uppkomna under vintern. Skadorna på löparbanorna medför risk för 
personskador, varför det är viktigt att snarast åtgärda dem. 

Skyddsbarriären vid konstgräsplanen behöver anläggas för att kunna fånga 
in och återanvända granulat som annars hamnar utanför planen vid 
exempelvis snöskottning. 

 Genom att omfördela medel mellan investeringsprojekten kan dessa 
användas för att kompensera för ökade kostnader. 

Om möjlighet finns kommer projektering av MTB-bana utföras under 
2022, i övrigt flyttas projektet fram till 2023.  

_____ 
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§ 30 Invigning av tillgängliggjord sträcka vid Hökesån 
Diarienummer FK22/41 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar hålla invigningen av den 
tillgängliggjorda sträckan vid Hökesån i slutet av augusti och om möjlighet 
finns i samband med invigningen av Hälsocenter i Gunnarsbohuset. 

Beskrivning av ärendet 
En del av stigen utmed Hökesån har tillgängliggjorts. En parkering intill 
V/A-verket har iordningställts och från den går en bred, grusad gångväg 
där lutningen har planats ut ner till ån. Utmed ån finns nu träspänger med 
halkskydd utlagda och här finns också ett trädäck där man kan stanna till 
precis i vattenkanten med utsikt över ån. 

Följer man i stället den tillgängliggjorda gångvägen över bron fortsätter 
den till grillplatsen på ängen intill ån. 

I dagsläget är några punkter utmed sträckan kvar att åtgärda, då delar av 
gångvägen skadats av kraftigt regn och behöver repareras. Ett räcke skall 
också monteras utmed den delen av vägen som är i lutningen ner mot ån 
och ett tätare nät eller sträckmetall ska läggas på bron, därefter ska 
projektet slutbesiktigas. 

  

_____  
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§ 31 Informationsärenden 
Diarienummer FK22/12 

Beskrivning av ärendet 
a) Personalfrågor 
Fritids- och kulturchefen informerar om att biträdande fritids- och kulturchef Åsa 
Eklund lämnar Habo kommun för ett uppdrag som kultur- och fritidschef i Götene 
kommun. Åsas sista arbetsdag hos oss är 27/5, rekrytering pågår. Rekrytering 
pågår också till den delade tjänsten på motorgården och fritidsgården. 
  
b) Nyttjanderättsavtal och planhyror på Slättens IP 
Förvaltningen påbörjar en inventering av de avtal och hyror som finns idag, med 
målsättningen att åstadkomma mer rättvisa hyror och avtal för föreningarna. 
  
c) Ordningsföreskrifter för idrottshallar och anläggningar 
Kostnader för överträdelser av regler finns nu inskrivna i ordningsföreskrifterna 
för hallar och anläggnngar som också uppdaterats och förtydligats. 
  
d) Kommunala badplatser 2022 
I Habo kommun finns i dagsläget två badplatser med ramp ner i vattnet för 
rullstol. I Domsand ställer Vätterns rörliga botten till problem, då sanden flyttar 
sig och begraver rampen med sådana mängder sand så det behövs en grävmaskin 
för att få fram den igen. På grund av detta finns det risk att vi framöver inte kan 
erbjuda ramp i Domsand utan att lägga stora kostnader på den. Den andra rampen 
finns Furusjön, och där har man inte problemen med sand som flyttar sig, men 
rampen behöver bytas ut under de närmsta åren. 
Tillgänglighetsfrågorna är viktiga och förvaltningen tittar på möjliga lösningar 
och återrapporterar till nästa presidiemöte. 
  
_____ 




