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Kallelse till fritids- och kulturnämnden 
Nämnd Fritids- och kulturnämnden 
Tid Tisdagen den 14 juni 2022 klockan 18.00 
Plats Höger kammare, kommunhuset 
Justerare Ann-Charlotte Hoffback Kaljo 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Taxa för uthyrning av lokaler i Fagerhus från 2022
Föredragande: Mattias Svedjefall

2. Redovisning av delegationsbeslut
Föredragande: Annika Freding

3. Invigning Hälsocenter och Hökesån
Föredragande: Annika Freding

4. Tilläggsbudget för ökade kostnader för skyddsbarriär till konstgräsplanen 
Föredragande: Annika Freding

5. Informationsärenden
Föredragande: Annika Freding, Mattias Svedjefall, Åse Thomasson

a) Utarbetande av idrottspolitisk plan
b) Rapport från besök av RF SISU
c) Handlingsplaner miljö- och kemikalieprogram 2023
d) Medel beviljade för gratis sommarlovsaktiviteter
e) Ekonomisk redovisning och prognos maj

Ewa Wettebring 
Ordförande 

Åse Thomasson 
Sekreterare 
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Taxa för uthyrning av lokaler i Fagerhus 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att införa 
taxa för uthyrning av sporthall och samlingssal i Fagerhus enligt förslaget 
nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen presenterar ett förslag till taxa för uthyrning av lokaler i 
Fagerhus, då dessa inte funnits i kommunens bestånd sedan tidigare. 
Förvaltningen utgår från sedan tidigare beslutad differentiering (Fkn 2021-
08-24 §37) och vill pga. det geografiska läget av lokalen förlägga
sporthallen under kategori C och samlingssalen under kategori D.
Kundkategori 1 som timkostnaderna visas för nedan är föreningar med
verksamhet för barn och unga, vilka har den lägsta taxan.

Anläggning  
C: B-hallen, Fagerhus sporthall 
D: Kråkeryd- och Bränningeskolans gymnastiksal, samlingssal Fagerhus 

Hyror 
För bokning i en C-anläggning betalar Kundkategori 1      80 kr/timme 
För bokning i en D-anläggning betalar Kundkategori 1      70 kr/timme 

 Mattias Svedjefall 
Enhetschef/Vaktmästare 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-03 

Diarienummer 
FK22/47 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress Telefon 

Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
mattias.svedjefall@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 

http://www.habokommun.se/
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Vidaredelegation Fritids- och kulturförvaltningen 

Förvaltningschefen 
Med stöd av delegationsordning för fritids- och kulturnämnden, beslutad 
2015-03-17 §22, har jag beslutat att från och med 2022-06-01 
vidaredelegera beslutsrätten i följande ärenden; 

Ärende Delegeras till 

Anställning av medarbetare Enhetschef 

Försäljning av maskiner och inventarier  Enhetschef 

Tecknande av avtal upp till 5 prisbasbelopp Enhetschef 

I de fall ovan angivna delegat är förhindrad att fatta beslut, tar 
förvaltningschefen över beslutet.   

Annika Freding 

…………………………………………………….. 

Fritids- och kulturchef 

Dokumenttyp 
Beslut 
Datum 
2022-06-01 

Diarienummer 
FK22/46 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 2 

Telefon 
036-442 8030
Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
annika.freding@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 

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

Tilläggsbudget för ökade kostnader för 
skyddsbarriär till konstgräsplanen 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden äskar om tilläggsbudget om 300 000 kronor för 
att kunna genomföra nödvändiga åtgärder i anslutning till konstgräsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i det antagna Kemikalieprogrammet åligger det fritids- och 
kulturförvaltningen att asfaltera en yta vid konstgräsplanen så att det 
granulat som idag försvinner från planen när den skottas ren från snö och 
därför går förlorat och sprids i naturen, i stället kan samlas upp, tvättas och 
återanvändas.  
I budget finns under innevarande år 600 000 kr för detta ändamål, men 
efter de prishöjningar som skett det senaste året är kostnaden uppjusterad 
till närmare 900 000 kr. 
Miljöförvaltningen har nyligen gjort en inspektion av planen och är nöjda 
med våra planerade åtgärder, såsom skyddsbarriär i asfalt, ytterligare två 
brunnar med fällor, samt en passage/fålla där alla spelare måste passera när 
de lämnar planen för att ta om hand om det granulat som bland annat 
fastnat under skorna.  
Ett uppföljande besök av miljöförvaltningen är planerat till oktober 2022. 
För att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras krävs en tilläggsbudget 
om 300 000 kr under 2022. 

Annika Freding 
Fritids- och kulturchef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-06-08 

Diarienummer 
FK22/48 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Blå torget 

Telefon 
036-442 80 30
Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
annika.freding@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 

http://www.habokommun.se/


Idrottspolitisk plan 

Fritids- och kulturförvaltningen saknar en tydlig målsättning med arbetet avseende idrott och 
friluftsliv.  

Då tillväxten i kommunen fortsatt förväntas öka i snabb takt är det viktigt att vi tar höjd för 
och tar tillvara på kommuninvånarnas behov och önskemål. Redan nu kan vi se att 
föreningarna i kommunen växer både till antal och att de etablerade föreningarna får ökat 
medlemsantal. Detta skapar också ett behov som kommunen behöver arbeta för att tillgodose. 

Idrotts- och friluftsanläggningar och miljöer behöver bli en naturlig del av 
samhällsplaneringen där förvaltningar så som BUN, TK och FoK samverkar för att 
tillsammans med våra politiker och invånare nå samtliga målgrupper och tillvarata deras 
intressen.  

Då idrottsanläggningar inte tydligt regleras i bygglagen blir det extra viktigt att få till stånd en 
tydlig och känd plan där kommunens förvaltningar samverkar för att nå önskat resultat. 
Vi har behov av att skapa en långsiktig plan som inte endast omfattar nyskapande utan även 
tar höjd för renoveringar av befintliga idrott- och friluftsanläggningar. 

Arbetet bör ta sin början i en grundlig undersökning av medborgarnas vilja samt identifiering 
av områden 

En plan som denna skulle med fördel kunna integreras med t.ex. kommunens 
lekmiljöprogram (eller motsv) för att kunna utnyttja de positiva synergieffekter som uppstår 
om kommunen kombinerar lekplatser med anläggningar för olika typer av spontanidrott, 
utegym eller grillplats.  

Planen bör också ta höjd för kulturlivets behov, t.ex. dansbana eller plats för scenkonst. 

Planen bör resultera i detaljerade handlingsplaner för respektive område där åtgärder, 
konsekvenser, tid och inte minst kostnader framgår.  

Förslag på berörda områden kan vara miljöer- och anläggningar för: 
- Barn- och ungdomsidrott
- Idrott och motion för unga, äldre och pensionärer
- Elitidrott



Miljöprogram 2020-2030 Verksamhetsplanering för år 2023

Mål Nyckeltal Ansvarig Åtgärd/aktivitet Beskrivning Tidsperiod Budget Ansvarig på 
förvaltningen

Kommentarer

5 Kommunens fordonsflotta ska vara 
fossilbränslefri år 2030. Referens: 2018: 41.3 
procent.

Andel miljöfordon inom fordonsflottan 
(procent).

Kommunledningsförvaltn
ingen samt samtliga 
förvaltningar

Marknadsbevakning och sedan 
plan och budget för byte av 
arbetsfordon. Förvaltningen har 
endast en  personbil.

Marknaden och utbudet för 
arbetsfordon ligger långt efter jämfört 
med för personbilar. 
Bevakning av marknaden visar när 
utbudet och priset möjliggör utbyte av 
arbetsfordon till fossilfria alternativ.

Inga kostnader för att 
ta fram planen. För att 
sedan genomföra 
planen och 
upphandlingarna 
behövs budget.

Ekonomienheten 
ansvarar för att avtal 
tecknas, FoK planerar 
budget för utbyte när 
alternativ finns.

Bytet av arbetsfordon 
behöver pågå fram till 
2030

6 Kommunens personbilar ska vara fossilbränslefria 
år 2025.

Andel miljöbilar bland personbilar inom 
fordonsflottan (procent).

Kommunledningsförvaltn
ingen samt samtliga 
förvaltningar

Fortsatt byte av fossildrivna 
personbilar till fossilbränslefria 
personbilar

Den enda personbilen som finns på FoK 
är bussen (en MB Vito Tourer) som 
Fritidsgården har. Leasingavtalet på den 
upphör 2023. Bilen är sänkt och 
anpassad för rullstol.

Ev utbyte om 
alternativ finns 2023, i 
annat fall utbyte när 
alternativ finns.

Budgetera ev. för 
högre kostnad för 
leasing 

Ekonomienheten 
ansvarar för att avtal 
tecknas, FoK planerar 
budget för utbyte när 
alternativ finns.

7 Kommunens upphandlade transporter ska ske 
med förnybara drivmedel senast 2030.

Andel förnybara drivmedel vid 
kommunens
upphandlade transporter (procent).

Kommunledningsförvaltn
ingen samt samtliga 
förvaltningar

Följer befintliga avtal Väldigt få resor görs, och då oftast med 
elbil.

Respektive enhetschef

10 Kommunens verksamheter ska främja fossilfria 
produkter enligt principer för cirkulär ekonomi 
vid upphandling.

Andel upphandlingar där krav ställs för att 
främja
fossilfria produkter (procent).

Kommunledningsförvaltn
ingen samt samtliga 
förvaltningar

Fritids- och kulturförvaltningen följer de 
avtal som finns

Respektive enhetschef

11 Kommunens verksamheter ska minimera sin 
resursanvändning genom ökad digitalisering.

Minskad mängd papperskonsumtion 
(utskriftsark) i kommunala verksamheter 
(kg).

Kommunledningsförvaltn
ingen samt samtliga 
förvaltningar

Utveckla digitala kompetensen Vi tar tillvara de möjligheter som finns i 
program och system, undviker att skriva 
ut.

Fortlöpande Ingen kostnad Respektive enhetschef

Antal e-tjänster som kommunen erbjuder 
(st).

Kommunledningsförvaltn
ingen samt samtliga 
förvaltningar

Utveckla e-tjänster Vi utvecklar e-tjänster när behov finns Löpande vid behov Ev. konsultkostnad Åse

13 Kommunen ska källsortera allt sitt avfall 
(inklusive matavfall) senast år 2023.

Andel källsorterat hushållsavfall (procent). Tekniska förvaltningen 
samt samtliga 
förvaltningar

Undersök möjligheten att införa 
källsortering där det saknas, inför 
successivt där det går.

Avfall som personal producerar 
källsorteras till största delen. Försök med 
källsortering i offentliga miljöer pågår vid 
Furusjö badplats.

Löpande arbete Sortering blir dyrare än 
nuvarande lösning

Mattias & Åse

Andel källsorterat övriga fraktioner 
(procent).

Tekniska förvaltningen 
samt samtliga 
förvaltningar

I stort sett inget avfall utöver 
hushållsavfallet. Det som blir 
transporteras till 
källsorteringsanläggning.

Respektive enhetschef

Kontinuerligt arbete för att ge företag och 
föreningar tips kring verktyg för ett 
miljörelaterat förbättringsarbete (ja/nej).

Kommunledningsförvaltn
ingen
Fritids- och 
kulturförvaltningen

Punkt på Föreningsdialogen med 
föreningar

Lyfta fram kommunens miljö- och 
hållbarhetsarbete. Lyssna efter önskemål 
kring samarbete mellan föreningar och 
kommunen.

 Föreningsdialog på 
Spinnet i samband 
med Konsfesten v. 40. 

Ingen kostnad Åse

Antal företag och föreningar som deltagit i 
arrangemang/aktiviteter med miljö- och 
hållbarhetsfokus (stycken).

Kommunledningsförvaltn
ingen
Fritids- och 
kulturförvaltningen

Engagera föreningar i aktiviteter 
under Miljö- och hälsoåret

Lyft frågan om olika aktiviteter under 
Föreningsdialogen. Informera via mail.

Aktiviteter sker under 
de flesta av årets 
månader

Mattias & Åse

 Konstfesten med Slöjdkul     Aktiviteter med inriktning mot miljö och 
hållbarhet för alla åldrar i samband med 
Konstfesten. Samtidigt pågår Slöjdkul där 
5 klasser från ÅK 4 deltar.

Årligen, V.40 ca 50'000 Åse

Fritids- och kulturförvaltningen handlingsplan miljöprogram
2022-06-07

Kommunledningsförvaltn
ingen, Fritids- och 
kulturförvaltningen

19 Kommunen ska uppmuntra företag och 
föreningar i den geografiska kommunen till att 
aktivt jobba med ett miljörelaterat 
förbättringsarbete.

20 Kommunen ska informera och uppmuntra 
invånare för att underlätta en miljömedveten 
livsstil.

Antal publika arrangemang/kampanjer 
med miljö- och hållbarhetsfokus.



* Miljö- och hälsoåret    Vi genomför miljö- och hälsoåret i 
samverkan med andra aktörer föratt 
lyfta olika aspekter av miljö och hälsa 
under året. Genom att göra det 
uppmuntrar vi till en miljömedveten 
livsstil och vill skapa ett intresse och en 
medvetenhet som kvarstår. 

Aktiviteter sker under 
de flesta av årets 
månader

Beror på vilka 
aktiviteter vi gör och 
hur vi genomför dem

Anna på KLK och Åse på 
fritid- och kultur



Fritids- och kulturförvaltningen handlingsplan kemikalieprogram

Kemikalieprogram Verksamhetsplanering för år 2023

Mål Ansvarig Deltagande Åtgärd/aktivitet Beskrivning Tidsperiod Budget Ansvarig på 
förvaltningen

Kommentarer

1 Kommunens verksamheter och bolag 
ska systematiskt hantera kemikalier 
och ha tillgångtill digitalt 
systemstöd,rutiner och kunskap kring 
kemikalier och dess påverkan på 
miljön och hälsan.

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Åtgärd 6 "Säkerställa säker 
förvaring av kemikalier"  i 
regionalt åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål

a) Kemiska produkter som inte längre finns något behov
av rensas ut från förråden och tagits omhand på ett
säkert sätt. b) Av MSB utpekade kemikalier rensas ut från 
förråden, alternativt har en säker förvaring och hantering
(om det finns fortsatt behov av den kemiska produkten 
och den inte kan ersättas). c) Kemiska produkter som är
hälso- eller miljöfarliga till exempel innehåller
utfasningsämnen ska i första hand ersättas med andra
produkter,  alternativt ha säker förvaring och hantering,
d) Kemikalieförrådens skick och lämplighet ses över och 
uppfyller gällande krav på säker förvaring.

2023-2026 Ev för omhändertagande 
av farligt avfall (de 
kemikalier som rensas 
ut) samt inköp av 
förvaringslösningar

Åse Kopplar till Habos 
åtaganden i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål

Åtgärd 5 "Fasa ut farliga 
kemikalier" i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Minska användningen och spridningen av farliga 
kemikalier i länet genom ökat fokus på regelbundet och 
strukturerat utfasningsarbete + uppdaterad 
kemikalieförteckning i Chemgroup samt följt to-do list 
från Chemgroup

2023-2026 Åse Kopplar till Habos 
åtaganden i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål

2 Kommunens verksamheter och bolag 
ska riskbedöma alla kemiska 
produkter som är märkta med 
farosymbol.

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Samtliga produkter med farosymboler inom FoK är 
riskbedömda.

Åse

3 Kommunens verksamheter och bolag  
ska systematiskt fasa ut enligt 
kommunens prioritetsordning i 
kemikalieprogrammet

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Åtgärd 5 "Fasa ut farliga 
kemikalier" i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Minska användningen och spridningen av farliga 
kemikalier i länet genom ökat fokus på regelbundet och 
strukturerat utfasningsarbete.

2023-2026 Åse Kopplar till Habos 
åtaganden i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål

Åtgärd 6 "Säkerställa säker 
förvaring av kemikalier"  i 
regionalt åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål

a) Kemiska produkter som inte längre finns något behov
av rensas ut från förråden och tagits omhand på ett
säkert sätt. b) Av MSB utpekade kemikalier rensas ut från 
förråden, alternativt har en säker förvaring och hantering
(om det finns fortsatt behov av den kemiska produkten 
och den inte kan ersättas). c) Kemiska produkter som är
hälso- eller miljöfarliga till exempel innehåller
utfasningsämnen ska i första hand ersättas med andra
produkter,  alternativt ha säker förvaring och hantering,
d) Kemikalieförrådens skick och lämplighet ses över och 
uppfyller gällande krav på säker förvaring.

2023-2026 Ev för omhändertagande 
av farligt avfall (de 
kemikalier som rensas 
ut) samt inköp av 
förvaringslösningar

Åse Kopplar till Habos 
åtaganden i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål

2022-06-07



4 Krav på kemikalier ska vara en 
naturlig del i upphandlingsprocessen 
och lämpliga krav ska ställas, då 
produkten eller tjänsten som 
upphandlas bedöms omfatta 
betydande kemikaliepåverkan.

Kommunledningsförv
altningen, Tekniska 
förvaltningen, Habo 
Energi

Samtliga förvaltningar Åtgärd 9 "Ställa kemikaliekrav i 
upphandling" i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Verksamhetn deltar i nya upphandlingar  vid 
upphandlingsenheten och ställer kemikaliekrav inom 
exempelvis följande avtalsområden där kemikaliekrav 
inte tidigare ställts alternativt skärper befintliga 
kemikaliekrav:
Produkter som kommer i kontakt med barn exempelvis 
leksaker och möbler.
Kemikalier som når yt- och grundvatten exempelvis 
fordonskemikalier, bekämpningsmedel eller kemikalier 
med tensider. 
Elektronik. 
Textilier exempelvis arbetskläder, gardiner eller mattor. 
Varor som kommer i kontakt med livsmedel exempelvis 
köksutrustning och förpackningsmaterial. Städ- och 
hygienprodukter exempelvis tvål, handkräm och 
allrengöringsmedel Tjänsteavtal där kemikalier används 
exempelvis tvättservice.

2023-2026 Respektive enhetschef Kopplar till Habos 
åtaganden i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål

Verksamheten gör i 
stort sett inga egna 
upphandlingar.

I de få fall 
direktupphandling görs 
handlar det om små 
volymer och en kontroll 
av 
leverantören/produkten 
sker.

5 Kommunen och bolagen ska följa upp 
ställda krav på kemikalier i de 
upphandlingar som bedömts omfatta 
produkter eller tjänster med 
betydande kemikaliepåverkan.

Kommunledningsförv
altningen, Tekniska 
förvaltningen, Habo 
Energi

Samtliga förvaltningar Verksamheten bidrar med underlag till utvärderingar som 
Inköpsenheten gör.

Respektive enhetschef

6 Kommunens verksamheter och bolag 
ska följa upp att det finns följsamhet 
vid inköp/beställning till vad som är 
upphandlat, sk. avtalstrohet, då 
produkten eller tjänsten som 
upphandlas bedöms omfatta 
betydande kemikaliepåverkan.

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Verksamheten använder de upphandlingar som finns Respektive enhetschef . Då avtal saknas tas 
kontakt med 
upphandlingsenheten 
innan beställning läggs.

7 Kommunen ska riskbedöma och fasa 
ut eller byta ut leksaker och material 
som innehåller skadliga kemikalier i 
de miljöer där barn och unga vistas.

Barn- och 
utbildningsförvaltning
en, Fritids- och 
kulturförvaltningen, 
Socialförvaltningen, 
Tekniska 

Verksamheten använder de upphandlingar som finns för 
inköp av nya leksaker/material. Befintligt material gås 
löpande igenom och kontrolleras.

Respektive enhetschef

8 Kommunen ska säkerställa en god/ 
giftfri  inomhusmiljö med minsta 
möjliga kemikaliebelastning inom 
förskola, skola, familjecentral, 
fritidshem och fritidsgård.

Tekniska 
förvaltningen

Barn- och 
utbildningsförvaltning
en, Fritids- och 
kulturförvaltningen, 
Socialförvaltningen

Verksamheten använder de upphandlingar som finns för 
inköp av nya leksaker/material. Befintligt material gås 
löpande igenom och kontrolleras.

Respektive enhetschef

12 Kommunen ska främja en hållbar 
plastanvändning.

Fritids- och 
kulturförvaltningen

Skydsbarriärer som förhindrar att granulat från 
konstgräsplan sprids färdigställs senast under 2023.
Översyn av rutiner för dem som vistats på planen för att 
förhindra att granulat följer med kläder och skor.

600 000 kr finns avsatt i 
budet 2022, ytterligare 
medel behövs pga 
prisökningar.

Mattias



Kommunledningsförv
altningen

Samtliga förvaltningar 
och bolag

Åtgärd 11 "Minska användningen 
av engångsartiklar"  i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Kommunen åtar sig att genomföra två eller flera av 
följande aktiviteter under programperioden: 
Krav i upphandling på förnybart eller återvunnet material 
på minst tre engångsartiklar exempelvis plastpåsar, 
plastsockor, sopsäckar, glas, tallrikar eller medicinbägare. 
Rutiner/riktlinjer eller strategi för minskad användning av 
engångsartiklar tas fram. 
Övergå till flergångsalternativ, där engångsartiklar 
används i dagsläget.

2023-2026 Respektive enhetschef Kopplar till Habos 
åtaganden i regionalt 
åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål.

Ingen av 
verksamheterna inom 
FoK använder 
engångsartiklar 
regelbundet med 
undantag för sopsäckar. 
Enda gången det 
används är vid större 
samlingar då inte glas 
och porslin räcker till.
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§ 67 Ansökan från strategisk samverkansgrupp om
medel för att kunna genomföra gratis 
sommarlovsaktiviteter 
Diarienummer KS22/153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 120 000 kronor till fritids- och 
kulturförvaltningen för att kunna genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter under 2022, under förutsättning att de statliga medel 
som tidigare erhållits från socialstyrelsen inte betalas ut.  

Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 fick fritids- och kulturförvaltningen medel från 
kommunstyrelsen, 100 000 kronor, för att kunna genomföra och erbjuda 
gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6–16 år. Medlen behövde 
dock inte utnyttjas då Socialstyrelsen tillsköt medel för kommunerna i 
samma storleksordning. Indikationer från Socialstyrelsen är att medel inte 
kommer utlysas för 2022 till gratis sommarlovsaktiviteter. 

För barn och ungdomar som lever i social och ekonomisk utsatthet är gratis 
sommarlovsaktiviteter extra viktiga. Det är viktigt att kunna ge jämlika 
förutsättningar att delta i det aktivitetsutbud som erbjuds, speciellt då för 
barn och unga med sämre socioekonomisk status. 

Aktiviteterna genomförs till stor del genom ett nära samarbete med 
kommunens lokala föreningsliv. Fritids- och kulturförvaltningen har haft 
samarbeten med cirka 10 föreningar och hoppas inför 2022 att det blir fler. 

En signal på att det verkligen påverkar att ha gratis sommarlovsaktiviteter 
är att när fritid- och kulturförvaltningen genomförde aktiviteter som var 
avgiftsbelagda, såg man tydligt att antal deltagare drastiskt minskade. 

De medel som fritids- och kulturförvaltningen äskar kommer att kunna 
täcka ett sommarlovskort som bland annat erbjuder gratis bad, minigolf, 
fiske, tennis och padel hela sommaren. Förutom sommarlovskortet 
genomförs aktiviteter och upplevelser i fritidsgårdens regi inom deras egen 
budget. 

Den strategiska samverkansgruppen (SSG) anser att sommarlovskortets 
aktiviteter är mycket viktiga då man erbjuder dem gratis till alla barn och 
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unga i Habo kommun och alla kan ta del av dem oavsett ekonomiska 
förutsättningar. 

I den situation som råder, i pandemins effekter, är det extra viktigt att 
samarbeta med kommunens lokala föreningsutbud och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter. Mot bakgrund av att fler rapporter påvisar en 
stigande psykisk ohälsa bland barn och unga till följd av pandemin är 
sommarlovsaktiviteterna än viktigare i dessa tider. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar 120 000 kronor till 
fritid- och kulturförvaltningen, för att kunna genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter, med sommarlovskortet till barn och unga 6-16 år, 
under 2022. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budget (KSAU 
2022-05-17 § 52). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L), Gunnar Pettersson (S), Hans Jarstig (KD), Olle Moln 
Teike (SD) och Lena Danås (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Strategisk samverkansgrupp 
Ekonomienheten 



Budget 2022 Budget Jan - maj 2022 Utfall Jan - maj 2022 Återstår Jan - maj 2022 Återstår helår 2022 Prognos
3010 - Fritids-/kulturnämnd 171 71 59 12 112 171
3020 - Fritids-/kulturförvaltning 3 272 1 351 1 101 250 2 171 3 272
3620 - Allmän kulturverksamhet 800 333 72 261 728 750
Summa 4 243 1 755 1 232 523 3 011 4 193
3110 - Idrottsplatser 3 704 1 537 1 886 349-  2 898 4 009
3120 - Friluftsanläggningar 100 42 33 9 67 100
3130 - Bad 269 112 28 84 241 269
3140 - Sporthallar 1 438 599 801 202-  637 1 438
Summa 5 511 2 290 2 748 458-  3 843 5 816
3410 - Fritidsgård, personal 2 463 1 013 948 65 1 515 2 421
3420 - Fritidsgård, lokaler 807 336 317 19 490 807
3430 - Fritidsgård, övrigt 66 28 113 85-  -47 66
3431 - Teknikgård 1 066 440 381 59 685 1 054
Summa 4 403 1 817 1 759 58 2 644 4 348
3510 - Bibliotek 5 709 2 362 1 952 410 3 757 5 459
Summa 5 709 2 362 1 952 410 3 757 5 459
3210 - Föreningsstöd ungdom 450 188 247 59-  203 450
3211 - Föreningsstöd funktionhindrade 100 42 42 100 50
3220 - Föreningsstöd allmän 185 77 191 114-  -6 185
3230 - Investeringsbidrag föreningar 300 125 300 175-  0 300
3240 - Driftsbidrag idrottsanläggningar 300 125 125 300 300
3250 - Stöd övr integration 100 42 45 3-  55 100
3630 - Stöd till studieorganisationer 400 167 167 400 400
Summa 1 835 766 783 17-  1 052 1 785
Total Summa 21 701 8 990 8 474 516 14 307 21 601

Fritids- och kulturnämnden
Konto: RR    Verksamhet: Verksamhetsstruktur    
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