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§ 49 Hälsocenter i Habo - Styrgrupp 

Diarienummer FK21/50 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom framtaget förslag 

gällande styrgrupp för Hälsocenter. 

Beskrivning av ärendet 

Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete 

mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor.  

Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande 

arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella hälsa.  

Målgruppen för Hälsocenter i Habo är primärt invånare med risk för 

stressrelaterad psykisk ohälsa. Vi ska arbeta för att sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation och ta krafttag för att alla ska kunna 

leva ett aktivt och självständigt liv. Viktigt att vi arbetar för att hålla i och 

ytterligare förbättra hälsoläget bland Habo kommuns invånare. Ett 

hälsocenter ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter genom verksamhet som 

leds av hälsocoach.  

Invånaren kommer till ett Hälsocenter via rekommendation/hänvisning 

från vårdcentralen och familjecentral. Invånare kan även kontakta 

Hälsocenter på eget initiativ för att få stöd till att förändra sina vanor för en 

bättre eller bibehållen hälsa.  

Hälsocentret i Habo kommun invigdes den 1 september och vår hälsocoach 

Christina Atterling har fokuserat i en inledning på att bygga upp nätverk 

och skapa kontakter men har samtidigt tagit emot sin första klient i ett 

uppstartssamtal. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Representanter i styrgrupp 

Per Sandberg, bitr. skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen   



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
Sida 

55 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 50 Underrättelse om granskning - detaljplan för del av 
Bränninge 3:20 och Bränninge 1:2, Stormagärdet 

Diarienummer FK22/69 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har inga synpunkter på detaljplanen. Nämnden 

har dock ett önskemål om att tekniska förvaltningen inför genomförandet 

också noterar att behovet av förrådsutrymmen för kommunens, skolans och 

de enskilda föreningarnas del tas med i projektering av en ny idrottshall. 

Beskrivning av ärendet 

I samrådredogörelsen för förslag till detaljplan för del av Bränninge 3:20, 

Stormagärdet finns yttrandet som fritids- och kulturnämnden lämnade in 

vid samrådet i februari 2022. Yttrandet innehåller i korthet ett önskemål 

om att hänsyn ska tas till användning av sporthallar även utanför skoltid 

och att storleken på hallen ska vara minst 45*24 meter. Fritids- och 

kulturnämnden föreslår också att en dialog om behov ska föras med 

föreningarna inför byggnationen. I byggnadsnämndens kommentar till 

yttrandet framgår att önskemålen noteras av tekniska förvaltningen inför 

genomförandeskedet av detaljplanen. 

Fritids- och kulturnämnden vill lägga till ett önskemål om att tekniska 

förvaltningen vid genomförandet och byggnation planerar även för 

förrådsutrymmen för de olika verksamheter som kommer att använda 

hallen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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§ 51 Folkrörelsearkivet - inbjudan till medlemsmöte 
31/10  

Diarienummer FK22/70 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden utser Ewa Wettebring till sin representant på 

medlemsmötet för Jönköpings läns folkrörelsearkiv den 31 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Folkrörelsearkivet samlar i första hand material från föreningslivet i 

Jönköpings län. Det finns även ett antal företagsarkiv och personarkiv. 

Majoriteten av materialet tillhör någon av de klassiska folkrörelserna: 

frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen eller idrottsrörelsen. 

Arkivet är öppet för besök, och ett beståndsregister över samlingarna finns 

också tillgängligt via Folkrörelsearkivets webbplats. 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv bjuder in till medlemsmöte i Arkivhuset i 

Jönköping den 31 oktober. Inbjudan har gått ut till 

medlemsorganisationerna vilka bland annat omfattar kultur- och 

fritidsnämnderna och ett stort antal föreningar och organisationer i länet. 

_____  
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§ 52 Informationsärenden 

Diarienummer FK22/12 

a) Utbetalt LOK-stöd 

12 föreningar har sökt aktivitetsstöd för våren 2022 och redovisar 

sammanlagt 3763 aktiviteter under perioden.  Aktivitetsstöd om totalt 125 

860 kr har betalats ut. 

b) Tilläggsbudget för skyddsbarriär till konstgräsplanen beslutad 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-09-29 att 

tillskjuta 300 000 kronor till investeringsbudgeten för att fritids- och 

kulturförvaltningen ska kunna genomföra nödvändiga åtgärder i anslutning 

till konstgräsplanen. 

c) Föreningsträff den 4 oktober – summering 

 

På föreningsträffen deltog totalt 41 personer och 24 föreningar fanns 

representerade. Fritids- och kulturförvaltningen har fått positiva 

återkopplingar från föreningarna om träffen, och ett utskick med tack för 

medverkan och frågor om hur kommande föreningsträffar ska utformas 

planeras. 

d) Konstfesten 1-9 oktober – summering 

 

Årets Konstfest var den 16:e i ordningen och återkoppling från både 

besökare och utställare har varit positiv. Konstfesten hade 30 utställare och 

2900 besök, café som var öppet dagligen samt olika aktiviteter varje dag 

såsom workshops, After Work med kulturbuffé, konsert för Världens barn 

och barnteater. Dessutom deltog 5 klasser i ÅK 4 i årets upplaga av 

Slöjdkul som gick under temat "Vi tar vad vi har och gör vad vi kan" om 

återbruk. 

e) Organisation fritids- och kulturförvaltningen 

 

Förvaltningschef Annika Freding visar fritids- och kulturförvaltningens 

organisation med enheter, enhetschefer och samtlig personal. 

f) Rapport från budgetberedning 5/10 

 

Förvaltningschef Annika Freding redovisar förslag till budgetanpassningar 

för att möta krav på besparingar under åren 2023 och 2024. 
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g) Sökta projektmedel 

 

Fritids- och kulturförvaltningen har sökt projektmedel från olika aktörer 

för möjliggörande av flera projekt: 

 

Från Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län har medel sökts för att 

starta och genomföra projektet Digital kultur som syftar till att utveckla 

kommunens e-sportcenter för bredare användning och breddande av 

målgrupperna. Under förutsättning att medel beviljas anställs en 

projektledare som får i uppdrag att göra nuläges- och behovsanalys och 

utifrån dessa forma en genomförandeplan för projektet. 

Från kommunens miljömålspott har medels sökts för genomförande av tre 

olika projekt; Skyltning om sortering av avfall vid de tre kommunala 

badstränderna, utbyte och utökning av befintliga kärl för avfallssortering i 

Habo sporthall, samt medel för inköp av material för en granulatbarriär 

runt konstgräsplanen på Slättens IP. 

Från Länsstyrelsen har medel sökts för vidareutveckling av miljön i 

Hökesåns naturreservat, bland annat utbyte och utökning av bänkar, soffor 

och grillplatser, komplettering med handledare vid en sträcka med 

träspång, samt tillskapande av ett trädäck som går att använda som 

fikaplats, meditationsplats och uteklassrum. 

_____ 


