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§ 45 Remiss; Strategi och handlingsplan sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 
unga 

Diarienummer FK22/62 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget till strategi och 

handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 

unga i Habo kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med Habo kommuns strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter är att skapa förutsättningar för barn och unga i Habo kommun 

att hantera sin integritet och sexuella identitet. 

Strategin för arbetet är att länka ihop de berörda verksamheternas behov 

inom området som ska skapa en helhet och röd tråd för våra barn och unga. 

Strategin innebär även en gemensam utgångspunkt och stärkt samverkan 

inom kommun och region, där målet är att skapa långsiktiga och hållbara 

strukturer. 

Insatserna/aktiviteterna har utarbetats av barn- och utbildnings-, social- 

samt fritids- och kulturförvaltningen tillsammans med Bra Liv Habo 

vårdcentral samt representanter från Sektion folkhälsa inom Region 

Jönköpings län. Insatserna/aktiviteterna kommer under tiden 2022-2025 

följas upp av respektive ansvarig verksamhet. 

Fritidsgården har i handlingsplanen två aktiviteter; dels genomföra 

värderingsövningar och dialoger med barn och ungdomar kring sexuell 

identitet, könsroller, normer och värderingar, dels genomföra ”Gäst i 

soffan” i samband med att Hagabodaskolan har temadagar i ämnet. 

Utvärdering av aktiviteterna sker genom den årliga trygghetsenkäten samt 

uppföljning av utfall genom samtal med ungdomarna. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 46 Delegationsärenden 

Diarienummer FK22/20 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden lägger delegationsärendet till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut no 2022-9, Stängning av fritidsgården 

den 4 oktober 2022 på grund av utbildning för personalen. 
 

Delegationslistan förklaras härmed redovisad. 
_____  
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§ 47 Sammanträdesplan fritids- och kulturnämnden 
2023 

Diarienummer FK22/66 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till 

sammanträdesplan för 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har tillsammans med presidiet tagit fram ett förslag till 

sammanträdesplan för 2023. Nämndsammanträden hålls enligt förslaget 

även under 2023 den tredje tisdagen varje månad, med undantag för juli 

månad då inget sammanträde hålls och sammanträdet i augusti som är 

framflyttat till fjärde tisdagen i månaden. 

Presidium hålls tisdagen 14 dagar före nämndsammanträdet. 

  

Presidium                                      Nämnd 

3 jan                                               17 jan 

7 feb                                               21 feb 

7 mar                                              21 mar 

4 apr                                               18 apr 

2 maj                                              16 maj 

7 jun                                               20 jun 

15 aug                                            29 aug 

5 sep                                              19 sep 

3 okt                                              17 okt 

7 nov                                              21 nov 

5 dec                                              19 dec 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kansli- och kommunikationsenheten  
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§ 48 Informationsärenden 

Diarienummer FK22/12 

a) Kommunfullmäktiges beslut om taxa Fagerhus 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 25 augusti, §55 att från 

och med 1 september 2022 införa taxa för uthyrning av sporthall och 

samlingssal i Fagerhus enligt fritids- och kulturnämndens förslag. 

  

b) Sammanträdesplan KSAU, KS o KF 

Den tidigare expedierade sammanträdesplanen som fanns med i kallelsen 

till mötet var inte korrekt, en rättad version delades ut under mötet. 

  

c) Mail med fråga om hockeyhall 

Förvaltningschef Annika Freding har via mail fått och besvarat en fråga 

om hockeyhall i Habo från fyra ungdomar. Mailväxlingen lästes upp under 

mötet.  

  

d) Underrättelse, Granskning detaljplan för Stora Kärr 8:534 – Parkering 

vid Malmgatan 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för parkering 

och naturområde på fastigheten Stora Kärr 8:534, så att befintlig 

användning av marken blir planenlig.  

  

e) Föreningsträffen 2022 

Inbjudan har gått ut till alla föreningar i kommunen till Föreningsträffen på 

Spinnet den 4 oktober. Hittills är drygt 20 personer från olika föreningar 

anmälda.  

  

f) Ekonomisk rapport, T II 

Ekonomichef Johan Bokinge går igenom nämndens budgetutfall för 

perioden januari-augusti samt budgetprognosen. 

Förvaltningschef Annika Freding går igenom tertialrapport 2 med 

personalnyckeltal samt uppföljning och prognos rörande verksamhetsmål 

och kritiska kvalitetsfaktorer. 

Schema för ekonomisk rapport till fritids- och kulturnämnden presenteras. 

  

g) Förvaltningschef Annika Freding meddelar att medel om 491 700 kr 

tilldelats Habo och Mullsjö kommuner från Tillväxtverket för att binda 

ihop Västgötaledens cykelväg med 12,7 mil lång familjecykelväg/MTB-

slinga.  

_____ 


