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§ 5 Ekonomisk redovisning och information 
Johan Bokinge, ekonomichef, inleder mötet med information om 
kommunens bokslut för 2021. Årets resultat är ett överskott på 96 miljoner 
kronor eller 71 miljoner kronor efter att jämförelsestörande poster är 
borträknade, vilket är det bästa resultatet någonsin. Överskottet kommer att 
användas till byggnation av skola, förskola och sporthall på Kärnekulla. 
Under 2021 gjordes också investeringar för drygt 144 miljoner i bland 
annat skola och gator på Kärnekullaområdet samt VA. 

Nämnden får också en genomgång av bokslutet för Fritids- och 
kulturförvaltningen 2021 samt den ekonomiska rapporten för januari 
månad 2022. 

_____  
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§ 6 Information om Chartern 
Chartern är vardagsnamnet på dokumentet ”A European Charter on Local 
Youth work” som på svenska fått namnet ”Europeiska principer och 
riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet.” 

Victor Sjöqvist, enhetschef på fritidsgården, berättar kort om Chartern och 
fritidsgårdens arbete med den. Chartern bygger på centrala europeiska 
måldokument och speglar en samlad europeisk kunskap om vad som krävs 
för att säkerställa kvalitet i öppen fritids- och ungdomsverksamhet. I 
Chartern finns principer och riktlinjer för arbetet med öppen fritids- och 
ungdomsverksamhet formulerade, vilkas syfte det är att bidra till att 
vidareutveckla verksamheten. 
Dokumentet "Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- 
och ungdomsverksamhet" finns att läsa på EGL Sveriges webbplats där 
man också hittar mer information i ämnet. 

Henrik Ahlgren, kommunkonsult på Kommunal utveckling, berättar om 
enkätundersökningen som genomförts under hösten bland besökarna på 
alla fritidsgårdar i länet. Målet är att med hjälp av årliga undersökningar 
skapa ett enhetligt och robust utvärderingssystem att använda för 
systematisk uppföljning. Resultatet av enkätundersökningen hösten 2021 
placerar Habo fritidsgård med ett snittbetyg på 4.4 av 5 i nivå med 
genomsnittet i länet som är 4.5 av 5. 

 _____  
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§ 7 Samråd, detaljplan för del av Bränninge 3:20 
Stormagärdet 
Diarienummer FK22/16 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden lämnar nedanstående synpunkt på förslaget till 
detaljplan för Bränninge 3:20, Stormagärdet. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för Bränninge 3:20, Stormagärdet, är framtagen. 
Inom planområdet föreslås en varierad bebyggelse bestående av friliggande 
villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. 

Planförslaget innebär att det kan byggas ungefär 235 lägenheter som 
flerbostadshus, cirka 40 lägenheter i radhus, parhus eller kedjehus och 24 
friliggande småhus. 

I den nordöstliga delen av planområdet föreslås det en förskola och skola. 
Förskolan ska ha en kapacitet för 120 barn och skolan som planeras är 
tänkt inrymma 525 elever i årskurs F-6 

Inom kvarteret för skola ska även en sporthall byggas. Sporthallen ska i 
första hand vara till för skolverksamheten men kan under kvällar och 
helger användas av föreningar. Hallytan planeras att vara 20x40 meter. 

Enligt grönstrukturplanen är den gröna kopplingen till Vättern och södra 
delen av planområdet viktig. Den mest värdefulla grönskan inom 
planområdet ska utgöra grunden i områdets framtida grön- och 
bebyggelsestruktur. Denna ska fungera för såväl rekreation som för lek. 

Planen har översänts till fritids- och kulturnämnden för yttrande. 

  



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
Sida 

8 
 

Justeras Expedierats 

 

Synpunkter 
Fritids- och kulturnämnden anser det viktigt att Habo kommun vid 
planerande av nya skolor och sporthallar även beaktar användningen av 
dessa utanför skoltid. 
Med stor inflyttning följer ökat behov av ändamålsenliga lokaler för idrott 
och andra fritidsaktiviteter, såväl hos föreningar som privatpersoner.   
Det handlar också om att bygga smart för att kunna samutnyttja lokaler och 
vara resurseffektiva. Tomma lokaler är kostsamma och bidrar inte till 
kommunens vision ”Den hållbara kommunen för hela livet”. 

Med anledning av den stora efterfrågan på tider i hallar bör kommunen 
därför vid nybyggnation försäkra sig om att lokalerna möter de behov som 
finns för att dessa ska kunna användas på ett effektivt sätt. 

I förslaget till detaljplan för Stormagärdet framgår att den planerade 
sporthallen ska ha en yta om 20x40 meter. Flera idrotter har spelmått om 
20x40 meter innanför sarg/linjer, men för att hallen ska kunna användas 
fullt ut behövs en yta om minst 45x24 meter för att också ge plats för 
avbytarbänkar, åskådarplatser och sekretariat. 

Även om inga A-lag kommer att spela matcher i just denna hall använder 
sig lag i lägre divisioner av samma mått på spelplaner. C-hallen är ett 
exempel på en hall som byggts utan extra hallyta eller 
omklädningsrum/duschar, vilket i dag skapar stora problem och trängsel 
vid både träningar och matcher, för såväl hyresgäster som lokalvård vilket 
försvårar användandet av hallen avsevärt. 

Fritids- och kulturnämnden vill också föreslå att man inför byggnationen 
av Stormagärdets sporthall gör en enklare behovsanalys i dialog med 
kommunens föreningar. 

Vidare anser man det viktigt att grönytor och ytor för spontanidrott 
tillskapas i enlighet med föreslagen plan. 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  
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§ 8 Delegationsärenden 2022 
Diarienummer FK22/20 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden lägger delegationsärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut no 2022-1, Stängning av fritidsgården en 
eftermiddag/kväll på grund av sjukfrånvaro hos personalen. 

Delegationslistan förklaras härmed redovisad. 

_____  
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§ 9 Ansökan om bidrag för integration samt 
redovisning av föregående års bidrag 
Diarienummer FK22/17 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till det integrationsarbete 
som sker i Habo Wolley och beslutar att godkänna ett bidrag på 40 000 
kronor för fortsatta insatser. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley har inkommit med en ansökan om 40 000 kronor i bidrag för 
integration. Bifogat ansökan redovisas hur förra årets bidrag om 40 000 
kronor har använts till medlemsavgifter, cuper och andra aktiviteter samt 
riktad verksamhet mot ensamkommande flyktingar. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Habo Wolley   
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§ 10 Tider i sporthallar i Habo kommun 
Diarienummer FK22/13 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget och 
översänder det till Habo Handbollsförening. 

Ärendebeskrivning 
Den 17 december 2021 inkom ett brev från Habo Handbollsförening 
angående olika förslag för att underlätta aktiviteter för idrottsföreningar i 
kommunen. 

Frågorna avser fördelning av träningstider, ute- och inneträning, Samsyn 
Småland samt planering av nya idrottshallar. 

Frågorna har utretts och ett förslag till svar har formulerats av biträdande 
fritids- och kulturchef samt enhetschefen för anläggningar. I svaret framgår 
att nämnden anser att Habo Handboll har en god grundtanke och att 
föreningar och privatpersoner som i huvudsak riktar sin verksamhet mot 
vuxna bör sträva mot att förlägga sina träningstillfällen från 20:00 på 
vardagar.  
Vidare kommer fritids- och kulturförvaltningen att förespråka att hallar 
som byggs framöver är i fullstorlek och med plats för åskådare samt 
sekretariat. 
I svaret finns också förslag på att kommunen öppnar upp för och försöker 
hitta vägar för att tillmötesgå behovet från andra typer av idrotter t.ex. 
terrängcykling, frisbee och ”alternativa sporter” för att på så vis öka 
attraktionskraften i kommunen. 

 ____ 

Beslutet skickas till 

Habo Handbollsförening 
Övriga mottagare av epostmeddelande från Habo handboll enligt sändlista 
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§ 11 Informationsärenden 2022 
Diarienummer FK22/12 

Ärendebeskrivning 
a) Hälsocenter och rekrytering av hälsocoach 

Intern rekrytering av hälsocoach pågår. Hälsocentret planeras inrättas i 
Gunnarsbo-huset. 

  

b) Kontaktpersoner för respektive verksamhet 

Kontaktpersoner i nämnden har utsetts för de olika verksamheterna inom 
fritids- och kulturförvaltningen enligt följande: 

Biblioteket; Lotta Hoffback Kaljo 

Fritidsgården; Ewa Wettebring 

Anläggningar; Karin Hultberg 

  

c) Regional Kulturplan 

Arbetet med Regional Kulturplan 2023 – 2026 är påbörjat och inbjudan till 
dialog och workshop 24 februari har gått ut till politiker och tjänstemän.  

d) Kommunbesök från RF SISU Småland 

RF SISU önskar ett möte med tjänstemän och politiker för samtal om bland 
annat framtiden och pandemins påverkan. 

  

e) Rekrytering Fritidsgården, 2 tjänster 

En tillsvidareanställning och ett vikariat året ut på Fritidsgården är ute på 
annons, sista ansökan 27 februari. 

_____ 


