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Kallelse till fritids- och kulturnämnden 
Nämnd Fritids- och kulturnämnden 
Tid Tisdagen den 21 mars 2023 klockan 18.00 
Plats Höger kammarsal, kommunhuset 
Justerare Henrik Sporrong Esbjörnsson 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Medborgarförslag om utegym på Furusjö badplats
Föredragande: Mattias Svedjefall

2. Utbetalat aktivitetsbidrag för hösten 2022
Föredragande: Åse Thomasson

3. Skrivelse angående träningstider för Gymmix Habo
Föredragande: Mattias Svedjefall

4. Skrivelse angående höjning av hallhyror
Föredragande: Mattias Svedjefall

5. Informationsärenden
Föredragande: Anders Ströberg, Åse Thomasson
a. Månadsrapport, ekonomisk uppföljning
b. Nationaldagsfirande med utdelning av stipendier samt ev. uppmärksammande av 

prestation
c. Rekrytering förvaltningschef
d. Reviderade belägenhetsadresser
e. Visning av Rbok med bokning och bidrag online

Karin Hultberg 
Ordförande 

Åse Thomasson 
Sekreterare 
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Medborgarförslag om utegym på Furusjö badplats 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att installera utegym i första hand i Furusjö, därefter i 
Fagerhult och vid Gränsenstugan samt inkomma med tidsplan, 
specificerade kostnader och förslag till investeringsbudget. 
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturförvaltningen ställer sig positiva till förslaget om utegym 
i Furusjö.  

Ett utegym skulle öka möjligheten för boende i Furusjö att utöva friskvård 
och skulle även vara till gagn för besökande, främst badgäster under 
sommarhalvåret.  

Det är förvaltningens uppfattning att vi borde öka möjligheterna för tätort 
och kransorter att utöva friskvård och träning genom att etablera utegym i 
närheten av samtliga elljusanläggningar, då dessa på ett naturligt sätt är 
förknippade med träning och är välkända hos kommunens invånare.  
Då det idag finns få träningsanläggningar i kransorterna föreslås arbetet 
starta på dessa platser med Furusjö som första ort. 

Förvaltningen föreslår vidare att utrustningen som idag finns vid OK 
Gränsens anläggning kontrolleras och vid behov servas för att sedan flyttas 
till Slättens IP.  
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Gränsenstugan 
 
Utegymmet vid Gränsenstugan ersätts av ett nytt gym anpassat för mer 
allsidig träning, ett större antal utövare samt för ett bredare åldersspann. 
Gymmet bör vara tillverkat av trä för att bättre smälta in i miljön. 
Gymmet ägs, servas, besiktigas och underhålls av fritids- och 
kulturförvaltningen. OK Gränsen bör få tillsynsansvar för att underlätta 
och påskynda avhjälpning av fel och brister. 

Bilaga 1 ”OK Gränsen” 
Föreslagen placering 
Föreslagen utrustning 
Kostnadsuppskattning 

 
 
Badplatsen i Furusjö 
 
I Furusjö upprättas ett utegym i anslutning till badplatsen. 
Utrustningen blir mindre i omfattning och anpassas för ett brett nyttjande 
med fokus på de större muskelgrupperna.  
Gymmet bör vara tillverkat av trä för att bättre smälta in i miljön. 
Gymmet ägs, servas, besiktigas och underhålls av fritids- och 
kulturförvaltningen. Furusjö IF bör få tillsynsansvar för att underlätta och 
påskynda avhjälpning av fel och brister. 

Bilaga 2 ”Furusjö” 
Föreslagen placering 
Föreslagen utrustning 
Kostnadsuppskattning 
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Elljusspår i Fagerhult 
I Fagerhult upprättas ett utegym i anslutning till elljusspåret.  
Utrustningen blir, likt i Furusjö, mindre i omfattning och anpassas för ett 
brett nyttjande med fokus på de större muskelgrupperna.  
Gymmet bör vara tillverkat av trä för att bättre smälta in i miljön. 
Gymmet ägs, servas, besiktigas och underhålls av fritids- och 
kulturförvaltningen. Någon av föreningarna som verkar i kommunen bör få 
tillsynsansvar för att underlätta och påskynda avhjälpning av fel och 
brister. 

Bilaga 3 ”Fagerhult” 

Föreslagen placering 
Föreslagen utrustning 
Kostnadsuppskattning 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Mattias Svedjefall 
Enhetschef/Vaktmästare 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
 



Bilaga ”Utegym Furusjö” 

Ingående utrustning 

Bänkpress 
Dips Barr 
Hävstänger 
Knäböj 
Latsdrag 
Pushup 
Situp 

Kostnad 

200 – 230 tusen kronor 



Leverantör Utrustning Kostnad Yta, kvm
TRESS Knäböj 17 100 kr 22

TRESS Bänkpress 22 100 kr 28

TRESS Latsdrag 19 200 kr 22

TRESS Hävstänger 9 700 kr 25

TRESS Situp 26 700 kr 28

TRESS Pushup 5 900 kr 17

TRESS Dips barr 11 000 kr 21

111 700 kr
163

Kostnad  markarbeten: 100 000 kr

Total projektkostnad: 211 700 kr

Total kostnad för utrustning:

Total yta för utrustning, kvm
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Utbetalat aktivitetsbidrag för hösten 2022 
Förening Antal 

godk. 
akt 

Summa Anmärkning 

Equmenia Habo 72 2 520 kr 

Fagerhult Habo IB 65 2 275 kr 

Fagerhult Habo 
Innebandyklubb Ungdom 

828 28 980 kr 

Furusjö Alliansförsamling 42 735 kr Bidraget halverat 
pga sen ansökan 

Habo Friidrottsförening 04 97 3 395 kr 

Habo Handbollsförening 370 12 950 kr 

Habo Idrottsförening 621 21 735 kr 

Habo Scoutkår Ej sökt 0 kr 

Habo Tennisförening 2016 44 1 540 kr 

Habo Wolley 755 26 425 kr 

Hökensås MCK Ej sökt 0 kr 

Orienteringsklubben 
Gränsen 

34 1 190 kr 

Unga Kan          Ej sökt 0 kr 

Skaraborgs Ponnysällskap Ej sökt 0 kr 

Wettern Taekwondo klubb 113 3 955 kr 
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Summa: 3041 105 700 kr 

Siffrorna ovan kan jämföras med tidigare år, då det för hösten 2019 
redovisades 3214 godkända aktiviteter av 12 föreningar och totalt 112 490 
kr betalades ut. 
Hösten 2020 betalades 93 240 kr ut till 10 föreningar som tillsammans 
redovisat 2664 godkända aktiviteter, och hösten 2021 redovisade 12 
föreningar tillsammans 2960 godkända aktiviteter som gav ett bidrag om 
totalt 103 600 kr. 

Totala siffror för de senaste åren ser ut så här: 

2019; totalt 6781 aktiviteter, 237 335 kr i aktivitetsbidrag 
2020; totalt 5846 aktiviteter, 204 715 kr i aktivitetsbidrag 
2021; totalt 5181 aktiviteter, 181 335 kr i aktivitetsbidrag 
2022; totalt 6804 aktiviteter, 231 560 kr i aktivitetsbidrag 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Åse Thomasson 
Kultur- och fritidshandläggare 



Till
Fritids och kulturnämnden  Habo 2023-02-02

Hej!
Habo Gymnastikförening (fortsättningsvis Gymmixhabo) har i strax 60 år haft en stor och
viktig roll ur folkhälsoaspekt för både barn och vuxna i vår kommun.
De senaste 20 åren har föreningen haft mellan 250 - 300 aktiva medlemma varje vecka.
Gymmixhabo täcker en målgrupp som inte ryms någon annanstans.
Många väljer Gymmixhabo pga. Bra träning nära. Välutbildade ledare. Låga träningsavgifter.
Stor trygghet. Varm gemenskap. Föreningen är PlusPolare och våra ledare är
FaR-utbildade.

Från hösten 2022 har föreningen tappat cirka 100 personer som velat delta i verksamheten.
Vi kan inte heller välkomna de som vår kommunala verksamhet hälsocoachen önskar få
delta i våra grupper. Ej heller ta emot de som fått FaR från vårdcentralen.
Detta till följd av att vi fått flytta vår verksamhet (förutom 1 klass) från B-hallen i Sporthallen.
De som önskar och behöver träna med Gymmixhabo kan ej delta i gruppträning som är
förlagd till mellan 20-22 på kvällarna (det har vi i föreningen provat vid flera genom åren)
I Kråkerydshallen där större delen av verksamheten är förlagd nu har vi kraftig fått minska
ner på klasserna. Vi har ej heller tillgång till våra redskap och utrustning (Finns i våra förråd i
B-hallen, finns ej plats i Kråkeryd för detta) för att köra de klasser som efterfrågas.
Under hösten 2022 har vi även fått erfara att golvet i Kråkerydshallen inte är gjort för
gruppträning för vuxna. Flera av deltagarna och även ledare har fått problem med knän och
rygg pga golvet. Flera deltagare som har valt att hoppa av träningen pga detta.

Med denna lilla skrivelse önskar vi att Kultur och fritidsnämnden prioriterar friskvård till våra
kommuninvånare och tar i beaktande vilken stor betydelse verksamheten i Gymmixhabo har
för vår kommun och gör det möjligt för Gymmixhabo återgå till B-hallen med sin verksamhet
på tider som är justa för deltagarna.

Tacksam för vidare dialog.
-Bra träning nära dej-

GymmixHabo

Vänligen

Habo Gymnastikförening



Sida 
1 

Mottagare 
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Skrivelse angående träningstider för Gymmix 
Habo 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att inte genomföra några förändringar 
avseende prioritering i ”Principer vid uthyrning av idrottshallar och 
anläggningar i Habo kommun” 

Beskrivning av ärendet 
Vi ser nyttan med Gymmix verksamhet och tycker att det är beklagligt att 
de tappat deltagare i verksamheten.  

Dock ser vi ingen möjlighet att genomföra förändringar i våra principer för 
uthyrning.  

Att ändra beslutet angående prioritering vid fördelning av tider och 
prioritera tider för vuxna högre i våra ”Principer vid uthyrning av 
idrottshallar och anläggningar i Habo kommun” skulle leda till att 
förutsättningarna för barn och unga att utöva rörelse och idrott väsentligt 
försämras. 

Fritid- och kulturnämnden 

Mattias Svedjefall 
Enhetschef/Vaktmästare 

Beslutet skickas till 
Gymmix Habo 
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Hej! 

Vi representanter från Fagerhult Habo IB, Habo Wolley och Habo Handboll kontaktar er gällande det 
uppkomna förslaget med kraftigt höjda hyresavgifter i Habo sporthall för kommunens 
idrottsföreningar. I det förslag som kommit oss till känna så skall avgifterna höjas under helgerna 
efter kl. 17:00. Med denna skrivelse vill vi bestämt uppmana Habo Kommun och dess beslutsfattande 
politiker att inte genomföra dessa höjningar av avgifterna. 

Vi är alla glada över att bo och bedriva verksamhet i en sådan expansiv och framåtsträvande 
kommun som Habo. Det har de senaste åren skett en enorm inflyttning, vilket ställer krav på 
kommunen. De flesta som flyttar hit är barnfamiljer och det medför givetvis att man behöver se över 
skola, barnomsorg och även fritidsaktiviteter. 

Vi är stolta över att vara en del av Habo Kommuns föreningsliv och vi vill finnas där för våra invånare 
så att det finns meningsfulla alternativ till fritidsaktiviteter för våra barn och ungdomar. 

Att bedriva dessa verksamheter kostar naturligtvis pengar och detta, liksom mycket annat har 
drabbats av både pandemins effekter och övriga prishöjningar i samhället. Mycket av vårt arbete 
sköts ideellt och vi får in pengar genom bl.a. sponsorer, medlemsavgifter, diverse bidrag och 
arrangemang, såsom cuper, läger och seniormatcher där vi kan ta entréavgifter. 

Vi anser att det är av högsta angelägenhet att Habo kommun ser på frågan ur föreningarnas 
perspektiv och tar in den redan ansträngda situationen som råder som beskrivits ovan. Vid ett beslut 
där man fastställer de högre, föreslagna, avgifterna så är det våra barn och ungdomar som i största 
utsträckning sannolikt kommer hamna i kläm med en risk att lag inte kommer kunna anmälas till 
seriespel och detta för att man inte har råd att hyra sin egna hemmahall. 

Då vi alla har ett stort antal lag som bedriver träning och tävlingsverksamhet så är vi (och har länge 
varit) otroligt trångbodda i våra sporthallar. Inför varje säsong har det blivit allt svårare att få plats 
med de lag som skall spela seriematcher och sammandrag. Under högsäsong är trycket så hårt att 
det knappt finns en ledig minut i hallarna på helgerna. För att överhuvudtaget få plats med 
verksamheten har vi tvingats att boka tider för matcher som sträcker sig utanför schemat för 
vaktmästarnas ordinarie arbetstid vilket av förklarliga skäl inte är optimalt.  

Det är förhoppningsvis enbart en säsong kvar innan vi får tillgång till ytterligare en hall och då kan vi 
förhoppningsvis komma till rätta med ovanstående. 

Uppmaningen till Habo kommun att under den tid som återstår innan Kärnekullahallen står klar ej 
belasta föreningarnas ekonomi och istället försöka anpassa sig efter de behov som finns. Vi 
schemalägger inte matcher efter kl 17.00 på helgerna om vi inte måste, utan för att det inte finns 
andra tider/hallar att tillgå. 

Med vänlig hälsning 

Fagerhult Habo IBK         

Habo Handboll                 

Habo Wolley                     
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Skrivelse angående höjning av hallhyror 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ändra tidigare beslut (FKn 2022-
12-20 §58) och inte införa särskild taxa för tid efter 17:00 på lördagar och 
söndagar.

Fritids- och kulturnämnden beslutar vidare att låta fritids- och 
kulturförvaltningen utreda om införande av matchtaxa är ett mer gångbart 
alternativ och att ta fram ett förslag rörande detta. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturförvaltningen har tagit fram och presenterat ett förslag på 
taxa efter klockan 17:00 på helger. 
Det har från berörda föreningar lyfts fram farhågor om att ungdomslag 
kommer att hamna i kläm om detta genomförs.  
Dessa farhågor har lyft fram via inkommen skrivelse samt i dialog med 
förvaltningen.  

Fritids- och kulturförvaltningen har efter inkomna synpunkter och via 
dialogerna som genomförts kommit fram till att förslaget och beslutet bör 
omvärderas. 
Fritids- och kulturförvaltningen anser att det vore mer lämpligt att i dialog 
med föreningarna utreda om matchtaxa är ett bättre alternativ. 

Fritid- och kulturnämnden 

Mattias Svedjefall 
Enhetschef/Vaktmästare 

Beslutet skickas till 
Habo Handboll, Fagerhult Habo IB och Habo Wolley 
Kommunstyrelsen
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Månadsrapport Jan-Feb 2023

Rapportperiod: 2023-02-28    Organisation: Fritid- och kulturförvaltningen    



Driftsuppföljning (Tkr)



Avvikelse och planerade/genomförda 
åtgärder drift

• En osäkerhet i prognosen hos fritidsanläggningar. Det med 
anledning av de höga elprisernas påverkan på energi- och 
bränslekostnader.

• Fritidsgård är övertaliga i personal då personal med 
långtidssjukskrivning återgått i arbete med större omfattning 
tidigare än planerat, samt även kostnad för extern utredning 
gällande arbetsförmåga.

• Förenklande/tydliggörande till föreningar, organisationer 
gällande bidragen ska göra att vi får ut våra budgeterande 
medel i större utsträckning än tiidgare år.



Investeringsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet Inv budget helår Prognos helår Avvikelse Budget 
- Prognos

Fritid- och kultur 3 835 3 700 135

• Små avvikelser i prognosen för året. Avvikelserna berör arbetet med 
utökning av fotbollsplaner på Slätten samt kostnader för 
turistwebben.

• Budgeten innefattar reserverade medel från 2022 gällande 
industrihistoriskt expo, 230 tkr.



Personalnyckeltal

Långtidssjukskrivningar sticker ut något, dock en positiv trend med minskning 
från föregående år, då medarbetare är tillbaka till viss del i verksamheten. De 
hanteras och följs upp planenligt i dialog med HR.

Sjukfrånvaro

Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Jan 2023 Sjukfrv 15+ % ack Jan - Jan 2023 

Alla åldrar 1.06% 7.10%

Tidsanvändning

Timmar Jan - Jan 2023 Timmar Jan - Jan 2022 

A ARBETAD TID 2 642.12 2 346.43

4 FYLLNADSTID 5.50

5 ÖVERTID 25.50 6.25

B FRÅNVARO 790.72 862.33
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