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Kallelse till fritids- och kulturnämnden 
Nämnd Fritids- och kulturnämnden 
Tid Tisdagen den 20 december 2022 klockan 18.00 
Plats Höger kammarsal, kommunhuset 
Justerare Ann-Charlotte Hoffback Kaljo 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Ekonomisk rapport
Föredragande: Johan Bokinge

2. Muraler i gång- och cykeltunnel vid Kärnekulla
Föredragande: Åse Thomasson

3. Ansökan om bidrag till uppstartshjälp till förening
Föredragande: Anders Ströberg

4. Ansökan om bidrag till nämndens förfogande
Föredragande: Anders Ströberg

5. Kontrollplan 2023
Föredragande: Annika Freding

6. Justering av taxor i Habo sporthall utanför ordinarie öppettider
Föredragande: Annika Freding

7. Ändring av reglemente för Fritids- och kulturnämnden i Habo kommun Föredragande:
Anders Ströberg

8. Informationsärenden
Föredragande: Annika Freding, Anders Ströberg, Åse Thomasson
a) Beslut om presidium, ledamöter och ersättare i fritids- och kulturnämnden
b) Strategi och handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för barn
och unga 2022-2025 - antagen
c) Ipads
d) Personalärenden

Karin Hultberg 
Ordförande 

Åse Thomasson 
Sekreterare 

 

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Datum 
2022-12-14 

https://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/protokoll-2022/kf-2022-11-24.pdf


Fritids- och kulturnämnden 2023
Utökningar, förändringar ej beroende av ökad befolkning
Utökad lokalvård i nuvarande sporthall (41 till 48 veckor) 55
Utökad lokalvård bibliotek/förvaltningslokal 48
Nya taxor Fagerhus -40
Ökade kostnader transporter, drivmedel 60
Ökade IT-kostnader m.m. 35
Ökade licenser bokningssystemet 26
Ny turistwebb 35
Hälsocenter 25
Förbrukningsmaterial (friluftsanläggningar) 35
Reparation/underhåll inventarier (friluftsanläggningar) 35
Förbrukningsmaterial (bad) 35
Reparation/underhåll inventarier (bad) 35
Förbrukningsmaterial (ökning med 35) idrottsplatser 35
E-sportcenter, licenser och utrustning 10
Kulturmiljöinventering -335
Badhytt på kommunala badstränder 30
Lovaktiviteter, 9-ornas avslutning 175
Justering kostnad tilll TK transportcentralen 202
Personal -225
Förändrat PO-pålägg 90
Anpassning till följd av höjt PO-pålägg -45
Vaktmästeri (56 timmar/månad) 145
Övrigt 176
Summa 466
Ny budget 22 469



Prognos fritids- och kulturnämnden
Budget 2022 Budget Jan - okt 2022 Utfall Jan - okt 2022 Återstår Jan - okt 2022 Återstår helår 2022 Prognos

3010 - Fritids-/kulturnämnd 171 142 118 24 53 150

3020 - Fritids-/kulturförvaltning 3 272 2 724 2 300 424 972 2 900

3620 - Allmän kulturverksamhet 800 667 196 471 604 700

Summa 4 243 3 533 2 614 919 1 629 3 750

3110 - Idrottsplatser 4 104 3 419 3 686 267-  418 4 500

3120 - Friluftsanläggningar 100 83 119 36-  -19 140

3130 - Bad 269 224 244 20-  25 269

3140 - Sporthallar 1 038 865 964 99-  74 1 038

Summa 5 511 4 591 5 013 422-  498 5 947

3410 - Fritidsgård, personal 2 463 2 050 1 954 96 509 2 400

3420 - Fritidsgård, lokaler 807 673 650 23 157 807

3430 - Fritidsgård, övrigt 66 55 216 161-  -150 150

3431 - Teknikgård 1 066 888 700 188 366 900

Summa 4 403 3 666 3 520 146 883 4 257

3510 - Bibliotek 5 709 4 755 4 110 645 1 599 5 200

Summa 5 709 4 755 4 110 645 1 599 5 200

3210 - Föreningsstöd ungdom 450 375 392 17-  58 450

3211 - Föreningsstöd funktionhindrade 100 83 5 78 95 50

3220 - Föreningsstöd allmän 184 154 191 37-  -7 193

3230 - Investeringsbidrag föreningar 300 250 300 50-  0 300

3240 - Driftsbidrag idrottsanläggningar 300 250 291 41-  9 300

3250 - Stöd övr integration 100 83 56 27 44 80

3630 - Stöd till studieorganisationer 400 333 373 40-  27 373

Summa 1 834 1 528 1 608 80-  226 1 746

Total Summa 21 700 18 073 16 865 1 208 4 835 20 900
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Muraler i gång- och cykeltunnel vid Kärnekulla 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturförvaltningen beslutar uppdra åt tjänstemännen vid 
fritids- och kulturförvaltningen att i samarbete med berörda tjänstemän vid 
tekniska förvaltningen ta fram alternativ till muraler som utsmyckning i 
gång- och cykeltunneln vid Kärnekulla. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun har fått tillstånd att uppföra väggmålningar eller muraler i 
den av Trafikverket ägda gång- och cykeltunneln vid Kärnekulla. Ett 
villkor i tillståndet är att färgen som används uppfyller de krav som finns i 
SS-EN 1504-2, tabell 5, klass 1 gällande ånggenomsläpplighet. 

De sprayfärger som används vid målning av muraler är inte 
ånggenomsläppliga och uppfyller därmed inte de krav som ställs.  

En eventuell utsmyckning av tunneln behöver därför göras med en annan 
teknik.  

Fritids- och kulturförvaltningen 

Åse Thomasson 
Kultur- och fritidshandläggare 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Kommunalråden 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-12-12 

Diarienummer 
FK22/28 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 2 

Telefon 
036-442 8115 
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
ase.thomasson@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 

http://www.habokommun.se/
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Ansökan om bidrag till uppstartshjälp till förening 

Förslag till beslut 
  

Beskrivning av ärendet 
Studieförbundet ABF ansöker om 4000 kronor i kommunalt stöd för 
uppstartshjälp till en afgansk familjeförening. 

ABF bistår gruppen kvinnor som vill bilda föreningen med bland annat 
kunskaper kring hur man bildar och driver en förening. 
ABF har använt sig av materialet ” Att styra en idéburen organisation” 
Vid träffarna har följande punkter gåtts igenom med gruppen; 

Om idé till resultat, varför finns föreningen till och för vilka?  
Vad är föreningens grundläggande idé, dess syfte? 
Vad är det unika med organisationen? 
De olika uppdragen en styrelse har. 
Hur svenska föreningssystemet fungerar. 
Vilka krav som ställs på en förening, vilka möjligheter en förening har. 
Genomgång av hur ett styrelsemöte ska se ut med allt från dagordning till 
protokoll. 
Revisorernas och valberedningens ansvar. 
Varför man ska skaffa organisationsnummer, bankkonto med mera.till 
föreningen.  

Utbildningen har genomförts i pass om två timmar då det varit mycket nytt 
att lära för gruppen som saknade kunskap om hur det svenska 
föreningslivet är uppbyggt och inget liknande finns i deras hemland. 
Ledare har varit Karin Widerberg, ABFs handledarlag. 
 

ABF har också varit gruppen behjälpliga mellan träffarna när frågor 
uppstått. 

Dokumenttyp 
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www.habokommun.se 

http://www.habokommun.se/
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En interimsstyrelse är uppstartad och ABF kommer att vara gruppen 
behjälplig inför föreningens första årsmöte med det som behövs. 

Föreningen kommer att ha sitt säte i Habo och ABF ger dem tillgång till 
sin lokal.  
ABF’s beräknade kostnader för ledare, träffar och resor är 8000 kr.  

Vid kontakt med ABF i ärendet 2022-12-14 meddelar de att de tio träffarna 
har genomförts och att föreningen haft sitt första årsmöte och nu är 
uppstartad. 

Det årliga kommunala stödet till studieförbunden som grundar sig på 
verksamheten under föregående år och senast betalades ut i juli månad 
2022 uppgick för ABF’s del till 35 971 kr. 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Åse Thomasson 
kultur- och fritidshandläggare 

Beslutet skickas till 
ABF 
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Ansökan om bidrag till nämndens förfogande 

Förslag till beslut 
  

Beskrivning av ärendet 
Habo Idrottsförening har inkommit med en ansökan om bidrag till 
nämndens förfogande. 

I reglerna för bidraget anges att föreningar kan söka bidrag för att 
genomföra projekt som antingen kommer allmänheten i kommunen till 
nytta eller som utvecklar föreningens verksamhet.  

Habo IF har också sökt och fått beviljat ett bidrag till projektet om 25 000 
kr från Sparbanksstiftelsen Alfa i samarbete med RF-SISU.  

Habo IF skriver i sin ansökan följande: 

”Habo IF som förening växer för varje år med fler aktiva, ledare och 
medlemmar. Det ställer ökade krav på vår anläggning och vi ser idag ett 
ökat behov av lokaler för olika typer av möten.  

Vårt arbetssätt idag uppmuntrar ledare till att genomföra fler samlingar 
med sina lag än tidigare och även ledare genomför fler planeringsmöten än 
tidigare. Vår cuporganisation och styrelse behöver möteslokaler och även 
vår nystartade ungdomssektion. Ibland sker de här mötena samtidigt.  

I det här projektet vill vi slå ihop två mindre rum/förråd till att bli ett 
konferensrum för cirka 12 personer. Perfekt för lagens ledare, cupmöten 
och styrelsemöten.  

I samband med detta vill vi även fräscha upp vår befintliga klubblokal 
genom att måla om och lägga nytt golv. Två mötesrum kommer göra att vi 
kan genomföra fler möten samtidigt och bidrar till att vi kan fortsätta 
utveckla vår förening med fler olika typer av sammankomster.  

Dokumenttyp 
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Den nyrenoverade klubblokalen kommer dessutom kunna hyras ut i större 
utsträckning än tidigare och komma fler till nytta.  

Förhoppningen är också att den ska vara så pass inbjudande att våra 
ungdomar vill träffas här.” 

 

Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till totalt 74 273 kr.  

 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Åse Thomasson 
Kultur- och fritidshandläggare 

Beslutet skickas till 
Habo IF 
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Kontrollplan 2023 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden antar fritids- och kulturförvaltningens förslag 
på kontrollplan för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till kontrollplan 
för 2023 som omfattar följande: 

Kontroll att beslut fattade av nämnden verkställs. Uppföljning sker en gång 
per år. 

Genomgång av aktuell ekonomisk situation och prognos. Uppföljning sker 
vid nämndsmöten i februari, mars, maj, juni, september samt november. 

Kontroll av hur föreningar använt beviljat investeringsbidrag. Uppföljning 
sker en gång per år. 

Kontroll av att personal på fritids- och kulturförvaltningen fått information 
om GDPR och hur personuppgifter och incidenter ska hanteras i 
verksamheten. Uppföljning sker en gång per år. 

 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Åse Thomasson 
Kultur- och fritidshandläggare 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Dokumenttyp 
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Mottagare 
Fritids- och kulturnämnden 

Justering av taxor i Habo sporthall utanför 
ordinarie öppettider 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar anta tjänstemännens förslag som sitt 
eget och föreslå kommunstyrelsen införa justerade taxor efter 17:00 
lördagar och söndagar i kommunens bemannade hallar. 
Ny taxa föreslås börja gälla 2023-08-01. 

 

Beskrivning av ärendet 
Det har under året blivit tydligt att idrottsföreningarna som verkar i Habo 
sporthall, under majoriteten av helgerna haft stora behov av att förlägga 
matcher efter ordinarie stängningstid, 17:00.  
Prognosen för HT-22 och VT-23 hamnar på en nyttjandegrad av hallar 
efter klockan 17:00, helgtid, på 83%.  

Detta leder till ökade personalkostnader i form av övertid och extra 
personal för att möta behovet. 
 
För att kompensera för de ökade kostnaderna förenade med längre 
öppettider i hallar på helger, har tjänstemännen på fritids- och 
kulturförvaltningen tagit fram ett förslag på justerade taxor i bemannade 
hallar så som Habo sporthall och senare Kärnekullahallen.   

Justering av taxor föreslås till: 

500 kr/ timme för bokning av hall efter klockan 17:00 lördagar och 
söndagar. 

1000 kr/timme för icke bokat och planerat nyttjande av hallar efter klockan 
17:00 lördagar och söndagar. 
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Vidare föreslås att taxa debiteras timvis för påbörjad timma.  

 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Mattias Svedjefall 
Enhetschef/Vaktmästare 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Berörda föreningar 
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Mottagare 
Fritids- och kulturnämnden 

Ändring av reglemente för fritids- och 
kulturnämnden i Habo kommun 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar anta förslaget till reglemente och 
överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande. 

Beskrivning av ärendet 
En ny punkt i fritids- och kulturnämndens reglemente läggs till under §2 
med anledning av Hälsocenters införande enligt följande: 

• Ansvara för kommunens Hälsocenter och dess verksamhet 

Punkt 8 under §2 omformuleras enligt följande: 

• Möjliggöra och stödja fritids- och kulturarrangemang och olika 
aktiviteter för såväl vuxna som barn- och ungdom 

 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Anders Ströberg 
Bitr. fritids- och kulturchef 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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