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§ 36 Sammanträdesdatum för fritids- och 
kulturnämnden 2021 
Diarienummer FK20/55 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner sammanträdesplanen för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesplan för fritids- och kulturnämnden och dess 
presidium: 

Presidium                            FKN 
12 januari                            19 januari 
9 februari                            16 februari 
9 mars                                 16 mars 
13 april                                20 april 
11 maj                                 18 maj 
8 juni                                   15 juni 
17 augusti                           24 augusti 
14 september                      21 september 
12 oktober                          19 oktober 
9 november                         16 november 
7 december                         14 december 

_____ 

Beslutet skickas till 
KLK  
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§ 37 Intern kontrollplan 2021 för fritids- och 
kulturnämnden 
Diarienummer FK20/54 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar anta förslaget till intern kontrollplan 
för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har lämnat förslag till intern kontrollplan för 2021. I planen 
föreslås ingå kontroll av verkställighet av politiskt fattade beslut, 
ekonomisk uppföljning och kontroll av utbetalda investeringsbidrag till 
föreningar. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ks  
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§ 38 Samråd avseende Riktlinjer för bostadsförsörjning 
2021-2024 
Diarienummer FK20/52 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att inte lämna något yttrande över 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har tagit fram ett förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning 
och skickar förslaget för samråd enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar §1. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 
2020 om att skicka ut Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 för 
samråd. Samrådstiden pågår från den 23 oktober 2020 till och med den 18 
december 2020. 

_____  
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§ 39 Investeringsbidrag 2021 begäran om 
omdisponering av sökt bidrag - Habo IF 
Diarienummer FK20/27 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna Habo Idrottsförenings 
ändring av investeringsbidrag för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Habo Idrottsförening vill ändra sin ansökan om investeringsbidrag som de 
skickade in i början av året, och som kommer att behandlas av nämnden i 
januari 2021. De ansökte om 200 000 kronor till nytt låssystem och en 
varmvattenberedare och vill nu ändra ansökan till att gälla två 
varmvattenberedare till en sammanlagd kostnad av 100 000 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo IF  
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§ 40 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande - SK 
Habo 
Diarienummer FK20/50 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå SK Habos ansökan om bidrag 
till nämndens förfogande med hänvisning till det nyttjanderättsavtalet som 
upprättats med kommunen. 

Möjlighet finns för föreningen att söka investeringsbidrag till kostnad för 
belysning förutsatt att planen kommer att vara tillgänglig och kunna nyttjas 
av allmänheten. 
 
Nämnden upplyser också om att bidrag kan finnas att söka från exempelvis 
Leader Östra Skaraborg och Allmänna arvsfonden. 

Ärendebeskrivning 
SK Habo ansöker om bidrag till nämndens förfogande med 35 000 kr för 
renovering och ombyggnad av omklädningsbyggnad vid Gustav Adolf IP, 
till en klubbstuga samt till belysning på planen. 

Klubben har sedan tidigare ett muntligt löfte om att få nyttja den gamla 
fotbollsplanen i Gustav Adolf för träning av hundar mot att de sköter den 
och så länge ingen annan gör anspråk på området. 

Föreningen har nu enligt önskemål fått ett nyttjanderättsavtal med tekniska 
förvaltningen. Enligt detta avtal får föreningen nyttja byggnader och 
anläggningar samt mark på fastigheten Simonstorp 1:39 i den omfattning 
som framgår i avtalet. 

Av avtalet framgår att området upplåtes i det skick det befinner sig på 
dagen för tecknande av avtalet. Föreningen är medveten om att skicket på 
byggnader och anläggningar vid tidpunkten på dagen för tecknande av 
detta avtal, är i behov av renovering och underhåll för att kunna utnyttjas 
så att person- och sakskada inte uppkommer. Kommunen fråntar sig i och 
med påskrift av avtalet ansvaret för byggnadernas skick och för 
belysningsanläggningen. 

Fritids- och kulturförvaltningen ser inte någon allmännytta med aktuell 
anläggning och byggnad då den inte nyttjas av någon annan än just 
föreningens medlemmar. 
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Föreningen bedriver inte heller någon redovisad barn- och 
ungdomsverksamhet vilket är ett av nämndens viktigaste uppdrag 
tillsammans med folkhälsouppdraget. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
På grund av jäv deltar inte Jeanette Nyberg (S) i handläggningen av detta 
ärende. 

_____ 

Beslutet skickas till 
sökande  
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§ 41 Ungdomsledarstipendium 2020 
Diarienummer FK20/49 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Jan-Anders Haag, Habo 
Tennisförening till 2020 års ungdomsledare. 

Med sitt stora engagemang och sin goda förmåga att motivera barn och 
ungdomar att tro på sig själva och sin tennis är Jan-Anders en värdig 
mottagare av 2020 års ungdomsledarstipendium. Han spenderar många 
ideella timmar på tennisplanen till förmån för barnen och deras utveckling 
Med sin noggrannhet och pedagogiska förmåga ger han barn och unga de 
verktyg de behöver för att nå nya nivåer. 

Jan-Anders insatser är till stor samhällsnytta och bidrar till glädje och 
inspiration bland barn och ungdomar i Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Sex nomineringar till årets ungdomsledarstipendium har kommit in. 
Stipendiesumman är 12 588 kronor (1 krona per kommuninvånare den 30 
juni 2020). 

_____  
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§ 42 Driftsbidrag till idrottsanläggningar 2020 - 
Hökensås MCK 
Diarienummer FK20/30 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala 53 000 kronor i driftsbidrag 
till idrottsföreningar 2020 till Hökensås Motocrossklubb. 

Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturnämnden har tidigare beslutat utbetala driftsbidrag till 
idrottsföreningar. Hökensås Motocrossklubb hade vid detta tillfälle inte 
kommit in med kompletterande uppgifter varför deras ansökan behandlas 
på dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till 
sökande  
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§ 43 Informationsärenden 
Diarienummer FK20/18 

Ärendebeskrivning 
a) Samråd planprogram för centrumutveckling Habo tätort 
b) Pandemins påverkan på förvaltningen 
c) Ny matta i sporthallens A-hall 
d) Handlingsplan miljöprogrammet 2020-2030 för fritids- och 
kulturförvaltningen 
e) Friluftslivets år 2021 
f) Digital politikerresa april 2021 
g) Revisorerna i Habo - granskning av ansvarsutövande 
h) Planskisser Kärnekullahallen 
i) Ekonomisk redovisning 2020-11-30 och information om antagen budget 

_____ 
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