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§ 36 Budget 2022 - 2024 
Diarienummer FK21/45 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna förslaget till driftsbudgeten 
2022 med tillägget att anpassningar till följd av ökad befolkning läggs till. 
I förslaget till investeringsbudget 2022 stryks posten konstisbana på Slätten 
(10 000 000 kronor). Som en följd av detta stryks också driftskostnader för 
isbanan 2023-2024 samt investering i ny ismaskin 2023.  

Reservationer 
Eva Wettebring (s) och Jeanette  Nyberg (s) reserverar sig mot beslutet om 
konstisbana. 

Ärendebeskrivning 
Johan Bokinge, ekonomichef i kommunen och tillika förvaltningens 
ekonom presenterar tillsammans med förvaltningschef Annika Freding 
förslag till drifts- och investeringsbudget för 2022. 

Ramen för driftsbudget 2022 inklusive tekniska justeringar är 20 237 000 
kronor. Följande utökningar föreslås: 

Kulturmiljöinventering 350 000 
Industrihistoriskt expo 100 000 
Lokal- och bidragssystem 60 000 
Förändrad tjänst på förvaltningskontoret 250 000 
Ökade krav på renhållning av stränder och leder 50 000 
Hälsocenter 50 000 
Utökning av bibliotekets lokaler 100 000 

Summa: 960 000 kronor 

Total nettobudget 21 197 000 kronor 
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Följande investeringar föreslås för 2022: 
Konstisbana på Slätten 10 000 000 
Linjeringsrobot 200 000 
Idrottsplatsutrustning 100 000 
Löparbanor (reparation) 150 000 
MTB-bana 100 000 
Skyddsbarriär konstgräsplan 600 000 
Inventarier sporthall 100 000 

Summa: 11 250 000 kronor 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Vid nämndens sammanträde föreslås att det även i fritids- och 
kulturnämndens driftsbudget läggs till förändringar till följd av ökad 
befolkning. Gällande investeringsbudgeten diskuterar nämnden 
konstisbana på Slätten. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag gällande isbanan på Slätten, att 
den ska vara kvar i investeringsbudgeten för 2022 eller att den ska strykas. 
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 
beslutat att konstisbanan på Slätten styrks ur investeringsbudgeten. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen  
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§ 37 Förändrade taxor för uthyrning i sporthallar från 
2022 
Diarienummer FK21/41 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra 
taxorna för uthyrning i sporthallar enligt förslaget nedan. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar ett förslag till nya taxor för idrottshallarna, 
nuvarande taxa är inte differentierad utan samma belopp tas ut oberoende 
av vem som hyr. Taxan är idag 100 kronor per timma för de tre stora 
hallarna (A, C och Alléhallen) 80 kronor per timma för B-hallen och 70 
kronor per timma för de små hallarna (Kråkeryd och Bränninge). 

Det nya förslaget innebär en differentiering enligt följande: 

Idrottshallar (storleksordning) 
A: A-hallen (Läktare), Kärnekulla sporthall (Läktare) 

B: C-hallen, Alléhallen samt styrketräningslokal 

C: B-hallen 

D: Kråkeryd och Bränninge 

Kundkategorier vid uthyrning av idrottshallar  
Kundkategorierna avgör kostnaden vid varje hyrestillfälle. 

Kundkategori 1 
Omfattar bidragsberättigade föreningar som bedriver barn och 
ungdomsverksamhet i Habo kommun. 

Kundkategori 2 
Övriga föreningar i Habo kommun. 

Kundkategori 3 
Privatpersoner. Föreningar utanför Habo kommun. 

Kundkategori 4 
Företag 
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Kostnadsförslag hyror 
För träning i en A-anläggning betalar Kundkategori 1    120 kr/ timme  

För träning i en B-anläggning betalar Kundkategori 1    100 kr/timme 

För träning i en C-anläggning betalar Kundkategori 1      80 kr/timme 

För träning i en D-anläggning betalar Kundkategori 1      70 kr/timme 

Kundkategori 2 betalar 150% av kundkategori 1 (ej bidragsberättigad 
förening i Habo kommun) 

Kundkategori 3 betalar 200% av kundkategori 1 (privatpersoner. 
Föreningar utanför Habo kommun) 

Kundkategori 4 betalar 300% av kundkategori 1 (Företag) 

Baspriset (kundkategori 1) räknas upp med konsumentprisindex vartannat 
år, höjs till närmsta 5 krona (med början jämna år) och övriga priser räknas 
upp i förhållande till baspriset. Nya taxor gäller från 1 januari 2022. 

Avgift vid match och arrangemang 
Vid matcher och/eller arrangemang där entréavgift tas ut betalar 
arrangören 20% av entréintäkterna, utöver hyran, till kommunen. 

Taxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet föreslås 
oförändrad för anläggningarna B, C och D. För Habo sporthall och nya 
Kärnekullahallen föreslås taxan höjas från 100 kr per timma till 120 kr, (ny 
matta i A-hallen). 

För övriga föreningar blir höjningen: 

C-hallen och Alléhallen höjning från 100 kr per timma till 180 kr. 

B-hallen höjning från 80 kr per timma till 120 kr. 

Kråkeryd och Bränningeskolans gymnastiksalar från 70 kr per timma till 
105 kr. 

För privatpersoner blir höjningen: 

C-hallen och Alléhallen höjning från 100 kr per timma till 200 kr. 
B-hallen höjning från 80 kr per timma till 160 kr. 
Kråkeryd och Bränningeskolans gymnastiksalar från 70 kr per timma till 
140 kr.  

_____  
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§ 38 Föreningsdialog 2021 
Diarienummer FK21/47 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 
med programmet för Föreningsdialogen samt att en minimigräns på minst 
20 föreningar ska gälla. 

Ärendebeskrivning 
Den årliga föreningsdialogen är ett samtalsforum mellan Fritids- och 
kulturnämnden och kommunens föreningar där aktuella frågor som rör 
föreningslivet och nämnden diskuteras.  
Årets Föreningsdialog föreslås genomföras torsdagen den 7 oktober kl 
18.30 på Spinnet i samband med Skapardagarna (Konstfesten). Ett par 
förslag på föreläsare/inspiratörer diskuteras. 

_____  
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§ 39 Remiss Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 
Diarienummer FK21/39 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har inget att invända mot förslaget till 
Trafiksäkerhetsprogram. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av tekniska 
förvaltningen. Programmet har arbetats fram i ett nära samarbete med 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) vilket även 
säkerställer en samverkan mellan olika närliggande kommuner. På detta 
sätt blir vi effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. 
Medverkar i samarbetet gör också Trafikverket och Polisen. 

Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för "Trygghet 
och säkerhet" som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och 
säkerhetsfrågor med fokus på nollvisionen och trafiksäkerheten i 
samhället, stort fokus ligger på de oskyddade trafikanterna. 

Trafiksäkerhetsprogrammet 2021-2025 bygger vidare på samma grund 
som det tidigare programmet, det vill säga att systematiskt arbeta för ett 
trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 40 Medborgarförslag om att märka upp stenen vid 
vårdcentrum - datum för uppsättning av skylt 
Diarienummer FK21/19 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden uppdrar åt tjänstemännen att bestämma datum 
för uppsättandet tillsammans med förslagsställaren. 

Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturnämnden beslutade den 16 februari 2021 att sätta upp en 
platta med text och årtal på den stora stenen vid Habo vårdcentrum. Detta 
var ett medborgarförslag som inkommit. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Vid dagens sammanträde diskuteras datum för uppsättandet samt 
information till pressen. 

_____  
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§ 41 Delegationsärenden 2021 
Diarienummer FK21/13 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av delegationsbesluten och 
beslutar lägga dem till handlingarn. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef 
Fastställande av belopp för 2021 avseende bespisning vid läger och 
idrottsskolor - 18 kr per deltagare och dag. 

Vidaredelegering av beslutanderätt om tillfälliga förändringar i öppettider 
till enhetschefer på bibliotek och fritidsgård. 

_____  
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§ 42 Informationsärenden 
Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 
a) Rekrytering 
b) Anställningar 
c) Medarbetarenkät - handlingsplan 
d) Hökesån - tillgängliggörande 
e) Fritidsbanken flytt till Gunnarsbohuset 
f) Ekonomisk rapport per 2021-07-01 

_____ 
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