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Justeras Expedierats 

 

§ 56 Ungdomsledarstipendium 2021 

Diarienummer FK21/59 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar tilldela ungdomsledarstipendium 2021 

till Mathias Ortstam med följande motivering: 

Mathias Ortstam som är ledare och tränare för pojkar födda 07 i både 

handboll och fotboll har fått nomineringar från många håll, såväl spelare i 

lagen som föräldrar och mor- och farföräldrar. 

Mathias beskrivs som en lugn och trygg ledare med stort engagemang. Han 

ser och välkomnar alla, inspirerar och peppar pojkarna och utvecklar spelet 

samtidigt som de har roligt. 

Mathias får mycket tack och beröm för att han alltid ställer upp och är med 

på alla träningar och matcher i ur och skur. 

Mathias har följt pojkarna sedan de var små, från ungefär sex års ålder och 

under åren fått många ungdomar tycka att idrott är kul och att allt inte 

handlar om att vinna till varje pris. 

  

Ärendebeskrivning 

12 nomineringar till ungdomsledarstipendium 2021 har inkommit. 

Stipendiet uppgår till 12 695 kr, vilket motsvarar en krona per invånare i 

Habo kommun 2021-06-30.  

Stipendiet delas ut av fritids- och kulturnämndens ordförande Karin 

Hultberg vid kommunfullmäktiges sista möte för året, den 16 december. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Stipendiat Mathias Ortstam 

Alla som nominerat 
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§ 57 Ansökan om coronastöd 

Diarienummer FK21/57 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett stöd om 40 000 kronor 

till Habo Wolley för att genomföra planerade aktiviteter och åstadkomma 

en nystart efter uppehållet på grund av Covid-19. 

Ärendebeskrivning 

En ansökan från Habo Wolley har inkommit om dels stöd för nystart efter 

uppehåll på grund av Covid-19, dels kompensation för minskade inkomster 

på grund av pandemin. 

Delar av verksamheten har föreningen kunnat fortsätta med till viss del 

efter anpassningar till de restriktioner som har funnits medan andra 

verksamheter har varit i princip helt inställda. 

Föreningen söker 40 000 för att kunna göra satsningar under hösten 2021 

och våren 2022 för att få tillbaka barn och ungdomar till verksamheten. 

Föreningen söker också medel för att kompensera det inkomstbortfall man 

haft under pandemin. Omsättningen minskade under föregående 

verksamhetsår med cirka 500 000 kronor och man har fått ett bidrag 

beviljat från Riksidrottsförbundet om 149 000 kr.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Habo Wolley  
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§ 58 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 
2022 

Diarienummer FK21/61 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att anta förslaget till intern 

kontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna ska var och en inom 

sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 

annan författning som gäller för verksamheten. 

 

Varje nämnd ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Senast i november varje år ska fritids- och kulturnämnden därför anta en 

plan för den interna kontrollen under nästkommande år. Planen delges 

därefter kommunstyrelsen. 

Uppföljning av den interna kontrollen sker i samband med fritids- och 

kulturnämndens sammanträden. 

Förvaltningschefen upprättar under första kvartalet en kortfattad rapport 

om genomförd intern kontroll avseende föregående år. 

Rapporten behandlas i nämnden och delges efter godkännande 

kommunstyrelsen. 

Förslaget till kontrollplan för 2022 omfattar följande: 

• Kontroll att beslut fattade av nämnden verkställs. Uppföljning sker 

en gång per år. 

• Genomgång av aktuell ekonomisk situation och prognos. 

Uppföljning vid varje nämndsmöte samt kontroll per tertial. 

• Kontroll av hur föreningar använt beviljat investeringsbidrag. 

Uppföljning sker en gång per år. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 59 Delegationsärenden 2021 

Diarienummer FK21/13 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har tagit del av beslutet och lägger det till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Freding 

Beslutsdatum: 2021-11-08 

Ärende: Registrering för lotteri enl. Spellagen 6 kap 9 § avseende Lions 

club Habo. 

Registreringen gäller perioden 2021-11-08 till 2026-11-07 

  

_____  
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§ 60 Informationsärenden 

Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 

a) Utbetalt lokalt aktivitetsstöd för våren 2021 

b) Personalärenden 

c) Ekonomisk rapport per 2021-10-31 

 

_____ 


