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§ 32 Taxa för uthyrning av lokaler i Fagerhus från 2022 

Diarienummer FK22/47 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att införa 

taxa för uthyrning av sporthall och samlingssal i Fagerhus enligt förslaget 

nedan. 

Beskrivning av ärendet 

Fritids- och kulturförvaltningen 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 på grund av 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.  

Kundkategori 2 (föreningar utan verksamhet för barn och unga) betalar 

150% av priset för kundkategori 1. 

Kundkategori 3 (privatpersoner och föreningar utanför kommunen) betalar 

200% av priset för kundkategori 1. 

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 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 33 Redovisning av delegationsbeslut 

Diarienummer FK22/20 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av delegationsbeslut no 2022-4 och 2022-5 enligt nedan: 

Beslut 2022-4, fattat 2022-04-26 avser fastställande av summa för bidrag 

till bespisning under 2022 till 20 kr. 

Beslut 2022-5, fattat 2022-06-01 avser vidaredelegering av beslutsrätt till 

enhetschefer. 

_____  
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§ 34 Invigning Hälsocenter och Hökesån 

Diarienummer FK22/49 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar genomföra invigningen enligt 

förslaget, och frågan tas upp igen vid nämndens sammanträde i augusti för 

att fastställa de sista detaljerna. 

Beskrivning av ärendet 

Presidiet och tjänstemännen på förvaltningskontoret har utarbetat ett 

förslag för hur Hälsocenter och den tillgängliggjorda sträckan vid Hökesån 

ska invigas. 

Förslaget innebär att invigningen genomförs den 1 september 2022 med 

start 17.00 vid Hälsocentret i Gunnarsbohuset och fortsätter med en 

tipspromenad till Hökesån där den nya leden invigs klockan 18.00. 

Invigningen annonseras och allmänheten bjuds in. 

Tjänstemän och nämnden medverkar vid invigningen. 

_____  
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§ 35 Tilläggsbudget för ökade kostnader för 
skyddsbarriär till konstgräsplanen 

Diarienummer FK22/48 

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 fritids- och kulturförvaltningens 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. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 36 Informationsärenden 

Diarienummer FK22/12 

 

a) Utarbetande av samordningsplan för idrott, kultur och friluftsliv 

Förvaltningen ser ett behov av en kommungemensam, långsiktig plan för 

utveckling av kommunens idrotts-, kultur- och friluftsliv. Frågorna berör 

hela kommunen och det är därför viktigt att övriga nämnder och 

förvaltningar deltar i arbetet med att utveckla, besluta och genomföra 

planen.  

Tjänstemännen påbörjar arbetet med planen och håller nämnden löpande 

informerad. Planen bör när den är klar antas av berörda nämnder och 

slutligen i kommunfullmäktige. 

 

b) Rapport från besök av RF SISU Småland 

RF-SISU Småland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 

regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Småland. Tre 

företrädare för organisationen träffade fritids- och kulturnämndens 

presidium samt tjänstemän den 10 maj. RF SISU berättade om sin 

verksamhet som bland annat innebär stöd till föreningarna i form av bidrag 

och hjälp att söka dem samt utbildningar i styrelsearbete och 

föreningsekonomi. RF SISU Småland har tät kontakt med föreningarna i 

kommunen. 

 

 

c) Handlingsplaner miljö- och kemikalieprogram 2023 

Förvaltningen redovisade handlingsplaner för 2023 kopplade till antagna 

miljö- och kemikalieprogram. Arbetet med att exempelvis fasa ut material 

innehållande farliga kemikalier genomförs löpande, och en hög andel av 

det som kan ersättas med annat är utbytt. Försök med sortering av avfall i 

allmänna miljöer pågår vid Furusjöbadet, och kommer om det slår väl ut 

att införas även vid de återstående två kommunala badplatserna. 

Åtgärderna med skyddsbarriär och fållor vid konstgräsplanen ingår också 

de i handlingsplanerna. 
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d) Medel beviljade för gratis sommarlovsaktiviteter 

Kommunstyrelsen har beviljat 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.  

Sommarlovskortet är ett samarbete mellan Habo kommun och lokala 

företag och föreningar. Bad på Attarpsbadet i Bankeryd erbjuds genom ett 

samarbete med Jönköpings kommun. 

Under sommaren 2021 gavs ca 2000 kort ut. 

 

e) Ekonomisk redovisning och prognos för maj månad 

Redovisningen av förvaltningens ekonomiska läge till och med maj visar 

en god budgetföljsamhet och ett överskott om ca 100 000 kr vid årets slut 

prognosticeras. 

_____ 


