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§ 15 Principer vid fördelning av tider i idrottshallar och 
anläggningar 

Diarienummer FK22/27  

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till 

principer för fördelning av tider i kommunens idrottshallar och 

anläggningar. 

Beskrivning av ärendet 

Då efterfrågan på tider i hallar och anläggningar ökat stort de senaste åren 

ser både tjänstemän och politiker ett behov av tydligare principer för 

fördelning av tider i hallar och anläggningar.  

Förvaltningen har med utgångspunkt från nämndens, föreningarnas och 

förvaltningens önskemål formulerat ett förslag till principer som gynnar 

föreningar med aktiv ungdomsverksamhet och underlättar arbetet med 

fördelning av tider för alla berörda. 

Förslaget innebär att tider ska fördelas enligt en bedömning utifrån 

följande aspekter: 

-Rimlighets/rättvisebedömning 

-Serietillhörighet 

-Antal aktiva ungdomar 5-25 år 

-Totalt antal aktiva 

-Kategori (se nedan) 

-Antal lag i seriespel eller annan tävlingsverksamhet 

-Antal deltagartillfällen föregående år 

Följande prioriteringar skall användas: 

1. Idrottsförening i kommunen som bedriver organiserad inomhusidrott 

inklusive tävling och har aktiv ungdomsverksamhet (5-25 år). 

2. Idrottsförening i kommunen som bedriver organiserad året runt-idrott 

inklusive tävling och har aktiv ungdomsverksamhet (5-25 år). 

3. Motions- och friskvårdsverksamhet i föreningsregi samt fritidsgårdens 

verksamhet.  

4. Övriga föreningar, företag och privatpersoner inom Habo kommun.  

5. Föreningar, företag och privatpersoner utanför Habo kommun. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Fritids- och kulturförvaltningen   
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§ 16 Muraler i gång- och cykeltunnel vid Kärnekulla 

Diarienummer FK22/28 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå motivet med en segelbåt och 

utsikt över Vättern. 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att be konstnären ta fram ytterligare 

ett förslag med sädesfält och/eller rapsfält med vallmo, blåklint, fåglar och 

insekter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har sökt och fått tillstånd från Trafikverket att uppföra 

väggmålningar i den nya gång- och cykeltunneln vid Kärnekulla. 

Christofer Svedjeby, en lokal konstnär som gjort många muraler runt om i 

Sverige, har lämnat förslag på motiv med natur- och Vättertema. 

Fritids- och kulturnämnden bestämmer vilka två motiv de vill föreslå, 

förslaget skickas sedan vidare till kommunalråden för avstämning. 

Målningen planeras utföras under juni månad. 

 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Kommunalråden  
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§ 17 Ansökan om bidrag för integrationsinsatser från 
RSMH Friends 

Diarienummer FK22/25 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar bidra till föreningens verksamhet 2022 

med 6000 kr. 

 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) Friends i 

Habo har ansökt om bidrag ur integrationsmedlen för sin verksamhet. 

Man anordnar olika aktiviteter för sina medlemmar när önskemål uppstår 

och då tillräckligt många känner sig starka nog att delta då man lider av 

olika psykiska åkommor som begränsar medlemmarnas möjlighet att delta 

i andra öppna verksamheter.  

Föreningen har små ekonomiska medel, men de senaste åren har fritid och 

kultur haft möjlighet att bidra med 5000 kr årligen till verksamheten. 

 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Ewa Wettebring (S) föreslår att ett bidrag om 6000 kr ska lämnas till 

föreningen. 

 

_____ 

Beslutet skickas till 

RSMH Friends Habo  
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§ 18 Redovisning av delegationsbeslut 

Diarienummer FK22/20 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut no 2022-2 och 2022-3 enligt nedan: 

Beslut 2022-2, fattat 2022-04-01 avser anställning av hälsocoach. 

Beslut 2022-3, fattat 2022-04-12 avser anställning av vikarierande 

fritidsledare till och med 2022-12-31. 

  

_____  
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§ 19 Informationsärenden 

Diarienummer FK22/12 

a) Utbetalt aktivitetsstöd för perioden 1/7 - 31/12 2021 

Förvaltningen redovisar antalet rapporterade aktiviteter under perioden 1/7 - 

31/12 2021 samt utbetalat lokalt aktivitetsstöd. Totala antalet aktiviteter under 

perioden uppgår till 2960, vilket efter en tydlig tillbakagång under pandemin nu 

åter börjar närma sig nivåerna under hösten 2019. 

Totalt har 103 600 kr betalats ut i aktivitetsstöd till de 12 föreningar som sökt 

stödet. 

b) Uppföljningen av intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2021 är 

godkänd 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2022-03-16 (§24) godkänt fritids- och 

kulturnämndens uppföljning av den interna kontrollplanen för 2021.  

c) Invigning Hökesån 

En sträcka utmed Hökesån vid kommunens V/A-verk är tillgängliggjord och en 

invigning ska hållas under våren/försommaren. Ledamöterna funderar och skickar 

förslag via e-post till förvaltningen som sammanställer inför nästa nämndsmöte 

17 maj då frågan tas upp igen. 

d) Nya ordningsföreskrifter Habo sporthall, Alléhallen, Bränninge, 

Kråkeryd, Fagerhus och Slättens IP 

Ett uppdaterat förslag till ordningsföreskrifter som också omfattar Slättens 

IP och vidare innehåller förslag till viten för förseelser delas ut under 

mötet. Frågan tas upp igen på nästa möte 17 maj. 

e) Information om motorgården 

Motorgården har byggt klart epan man började med i höstas och har ställt 

ut den på Elmia under påsken, där den väckte mycket beundran bland 

besökarna. Verksamheten har också väckt mycket intresse från andra 

kommuner och tagit emot en mängd frågor och studiebesök. Trycket på 

motorgården är högt, många ungdomar vill börja i verksamheten och de 

som varit med i ett projekt också vill vara med i nästa. 

f) Ekonomisk redovisning till och med mars 2022 

Förvaltningens och enheternas ekonomi till och med mars månad redovisas, och 

det sammantagna resultatet stämmer väl med budgeten. 
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g) Dags att nominera till årets ungdomsledarstipendium och kulturstipendium.  

Beslut om årets stipendiater fattas vid fritids- och kulturnämndens möte 17 maj, 

stipendierna delas ut vid nationaldagsfirandet i hembygdsparken. 

_____ 


