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§ 53 Ekonomisk rapport 

 

Ekonomichef Johan Bokinge går igenom utfallet efter 

kommunfullmäktiges beslut om budget för 2023 samt fritids- och 

kulturförvaltningens ekonomiska prognos till och med oktober månad 

2022. 

_____  
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§ 54 Muraler i gång- och cykeltunnel vid Kärnekulla 

Diarienummer FK22/28 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden 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.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Tekniska förvaltningen  
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§ 55 Ansökan om bidrag till uppstartshjälp till förening 

Diarienummer FK22/64 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar bifalla ABF's ansökan om ett bidrag på 

4000 kronor då nämnden anser arbetet med integration viktigt och 

budgetprognosen visar att medel finns.  

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. 

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.  
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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 kulturnämndens behandling 

Ann-Charlotte Hoffback Kaljo (M) yrkar bifall till ansökan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

ABF  
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§ 56 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande 

Diarienummer FK22/77 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar lämna ett bidrag om 25 000 kr till 

Habo IF's utvecklingsprojekt och därmed stötta föreningen i utvecklandet 

av arbetsorganisationen och verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 

Habo Idrottsförening har inkommit med en ansökan om bidrag till 

nämndens förfogande. 

Föreningen har under pandemin vuxit i antal medlemmar och arbetar nu 

med att utveckla sin verksamhet och arbetet med aktiva, ledare och 

medlemmar. Det utvecklade arbetssättet innebär bland annat att man har 

flera olika typer av sammankomster, och att ledare uppmuntras till och 

erbjuds lokaler för fler samlingar och planeringsmöten än tidigare.  

Man ser också en allmännytta i att lokalen efter projektets genomförande i 

större utsträckning kan hyras av såväl kommuninvånare som föreningar, 

vilka alla därmed får tillgång till en lokal med många 

användningsområden.  

Ambitionen är också att tillskapa en inbjudande och naturlig mötesplats för 

kommunens ungdomar. 

Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till totalt 74 273 kr.  

Habo IF har också sökt och fått beviljat ett bidrag till projektet om 25 000 

kr från Sparbanksstiftelsen Alfa i samarbete med RF-SISU och ansöker nu 

om bidrag för återstående kostnad hos fritids- och kulturnämnden. 

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.  
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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.  

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.” 

  

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) föreslår att nämnden lämnar ett bidrag 

om 25 000 kr till Habo IF's projekt. Detta för att stötta föreningen i att 

skapa en arbetsorganisation som bättre motsvarar föreningens behov efter 

senaste tidens ökade medlemsantal och utveckla verksamheten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Habo IF  
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§ 57 Kontrollplan 2023 

Diarienummer FK22/76 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden besluter anta 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.  

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 58 Justering av taxor i Habo sporthall utanför 
ordinarie öppettider 

Diarienummer FK22/78 

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 både i form av övertid och 

insättande av extra personal för att möta behovet. 

 

För att kompensera för ökade personalkostnader 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.  

 

En liknande förhöjd taxa för bokningar utanför ordinarie öppettider är 

införd i Jönköpings kommun, där hyresgästen utöver den ordinarie hyran 

påförs en kostnad om 600 kr per timme och personal. 

 

Ordinarie taxa för en förening med barn- och ungdomsverksamhet i A-

hallen är 120 kr/timme, och i C-hallen 100 kr/timme. 
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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. 

 

Taxorna ersätter ordinarie taxa efter 17:00 lördagar och söndagar. 

Vidare föreslås att taxa debiteras timvis för påbörjad timma.  

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Berörda föreningar 
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§ 59 Ändring av reglemente för Fritids- och 
kulturnämnden i Habo kommun 

Diarienummer FK22/79 

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 från  

• organisera och ansvara för fritids- och kulturarrangemang och olika 

aktiviteter för såväl vuxna som barn- och ungdom 

till 

• Möjliggöra och stödja fritids- och kulturarrangemang och olika 

aktiviteter för såväl vuxna som barn och ungdom 

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 60 Informationsärenden 

Diarienummer FK22/12 

a) Beslut om presidium, ledamöter och ersättare i fritids- och 

kulturnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut rörande presidium, ledamöter och ersättare 

under mandatperioden 2023-2026 finns att läsa på Habo kommuns 

webbplats.  

 

b) Strategi och handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter för barn och unga 2022-2025 – antagen 

 

Kommunstyrelsen fattade 2022-11-30 beslut om att anta den strategi och 

handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 

unga som personal vid fritids- och kulturförvaltningen varit med och 

utarbetat. 

 

c) Ipads 

 

De iPads som ordinarie ledamöter i nämnden har kvitterat ut för att ta emot 

och läsa handlingar digitalt kommer under början av 2023 bytas ut.  

 

d) Personalärenden 

 

Förvaltningschef Annika Freding avslutar sin anställning i Habo kommun 

och kommer i mars 2023 börja som rektor på Mullsjö folkhögskola. 

Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. 

 

e) Presentation av fritids- och kulturförvaltningens enhetschefer och 

verksamheter på nämndens möte i januari 

Då fritids- och kulturnämnden får en del nya ledamöter under nästa 

mandatperiod kommer fritids- och kulturförvaltningens enhetschefer vara 

med och presentera sig och sina verksamheter under det första mötet.   

f) Fotografering av ordinarie ledamöter 

Foton att använda för presentation av nämnderna på kommunens 

webbplats samt i årsredovisning kommer att tas i mitten av januari, 

ledamöter meddelas detaljerna via e-post. 

_____ 


