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Ordförande
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Sekreterare

Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2018
Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen:
FC
Förvaltningschef
EC
Enhetschef
Nsekr
Nämndsekreterare

För samtliga kontrollområden nedan sker utöver rapport till förvaltningschef även rapport till
nämnden.

Fritids- och kulturnämnden
Rutin

Kontrollmoment

Ansv. Metod

Uppföljn.

Till

Verkst. av fattade
beslut

Fattade beslut
verkställs

N sekr Komplett

1 gång/år

Rutin

Kontrollmoment

Ansv. Metod

Uppföljn.

Ekonomisk
uppföljning

Budget
(Genomgång av
aktuell ekonomisk
situation och
prognos)

EC/
FC

Månadsvis FC
samt
Kontroll per
tertial

Rutin

Kontrollmoment

Ansv. Metod

Uppföljn.

Till

Uppföljning av
utbetalda
investeringsbidrag
till föreningar

Kontroll av hur
föreningarna
använt beviljat
investeringsbidrag

FC
Komplett
Nsekr

1 gång/år

FC

Genomfört
Ja/nej

FC

Ekonomi

Komplett

Till

Genomfört
Ja/nej

Verksamhet
Genomfört
Ja/nej

Föreningsanslag 2018
Förening
Brandstorps Båtklubb
Brandstorps Hembygdsförening
DHB (Döva och hörselskadadeoch stråkstörda
barn i Västra Sverige
Diabetesföreningen i Falköping-Tidaholm m o
Furusjö Samhällsförening
Föreningen Munkaskogsgården
Gubbhulans skolas intresseförening
Gustav Adolfs Bygdegårdsförening
Habo Anhörigförening
Habo Brukshundklubb
Habo-Mullsjö RPG-avdelning
Habo och Mullsjö Musikkår
Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening
Habobygdens Släktforskarförening
SPF Seniorerna Habo
Habo PRO
Handakraft
Naturskyddsföreningen i Habo
RSMH
Sjöräddningssällskapet
Synskadades Riksförbund
Träffpunkt Habo för seniorer

Bidrag 2017
5000
15000
2000
2000
12000
10000
ej sökt
20000
2000
0
3000
15000
80000
5000
7500
7500
5000
2500
5000
3000
ej sökt
Ny

Sökt 2018 Anteckningar
10 000
ej spec.
3 000
2 000
16 000
ej spec.
5000
20 000
ej. Spec.
Ej spec.
4 000
15 000
80 000
Ej spec
12 000
25 000
6 500
3000
Ej spec.
Ej spec.
Ej spec.
5000

Belastar konto Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade 11 000
Budget 2017=

Förslag 2018
5000
15000
2000
2000
12000
10000
5000
20000
2000
0
3000
15000
80000
5000
7500
7500
5000
3000
5000
3000
2000
5000
214000

185000

Bidrag 2018

Investeringsbidrag 2018
Förening

Ändamål

Aledals IK

Invändig renovering av klubbstuga, nya väggar och
ytskikt på toalett ovch duschutrymmen samt
tilläggsisolering

Gustav Adolfs Bygdegårdsförening

Stolar 100 st.

Habo Brukshundklubb

Renovering av utemiljö, färg till stugan.

Habo IF

Nytt domarrum, toaletter, renovering av 2 st
omklädningsrum, kioskutrymme med förråd.

Habo Judoklubb

Nya träningsmattor till klubblokalen.

Hökensås MCK

Materialkostnader för att bygga om hårdbana,
renovering av speakertorn.

Munkaskogsgården

Luftvärmepumpar

Orienteringsklubben Gränsen

Ommålning av klubbstugan invändigt och utvändig.
(material).

Budget 2018: 300 000

Bidrag 2017

Söker för 2018

10 000

Summa:

Förslag bidrag 2018

50 000

10 000

25 000

25 000

10 000

30 000

10 000

55 000

500 000

140 000

65 000

40 000

25 000

100 000

40 000

20 000

34 000

0

150 000

30 000

20 000

834 000

285 000
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Till
Fritid- och kulturnämnden

Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor - belopp för
2018
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar fastställa ett bidrag för 2017 med 15
kronor per deltagare och dag för bespisning i samband med läger och
idrottsskolor. Bidraget betalas ut efter redovisning av antal deltagare.
Ärendebeskrivning
Sedan 2013 har föreningar möjlighet att söka bidrag för bespisning i
samband med läger och idrottsskolor. Beloppet var från början 12 kronor
per deltagare och år, höjdes 2014 till 14 kronor och 2015 till 15 kronor per
deltagare och dag.
Fritids- och kulturförvaltningen

Pia Lindberg
Sekreterare

Postadress
Box 212
566 24 Habo

Besöksadress
Jönköpingsv. 2

Telefon
036-442 81 16
Telefon (vx)
036-442 80 00

Fax
036-442 81 60

E-post
pia.lindberg@habokommun.se
Webb
www.habokommun.se

Habo 2017-11-07

Till:

Habo Fritid, Habo kommun

Från:

Habo Wolley

Ansökan om bidrag för integrationsarbete 2018
Habo Wolley inte bara en idrottsförening utan även ett socialt projekt där vi
bland annat engagerar oss i främja integrationen av nyanlända.
I vår verksamhet i dag så har vi några delar som vi gör både för att vi vill vara en
god kraft i samhället och för att vi tror att det på sikt även gynnar den
idrottsliga delen. Eftersom att vi ser dessa delar som sociala projekt så tar vi
inte betalt för dessa.
Vi vill fortsätta att arbeta på det viset men vi vill inte att det ska belasta övriga
medlemmar med högre kostnader. Vi ansöker om ett bidrag på 40 000 kr för
att kunna fortsätta med vårt breda engagemang för integration av nyanlända.
Vi har idag ett minst ett 40-tal aktiva medlemmar som omfattas av detta bidrag
avseende medlemsavgifter och andra kostnader som vi nu tar i klubben. Detta
bidrar kraftigt till att de kan vara med i vår verksamhet. Vi söker även
kompletterande finansiering från andra håll då detta bidrag inte täcker alla
kostnader för detta. De delar av verksamheten det handlar om är följande:
1. Slopande av avgifter för nyanlända i alla klubbens aktiviteter
De ordinarie tränings och medlemsavgifter som övriga betalar är följande:
• Födda 2007-2011

700 kr

• Födda 2001-2006

800 kr

• Födda 2000 och tidigare

1 000 kr

Habo 2017-11-07

2. Riktad verksamhet mot ensamkommande flyktingungdomar
• Vi har engagerat bl.a. Persisk- och Arabisktalande ledare i våra
volleybollgrupper särskilt för detta ändamål.
• Vi genomför uppsökande verksamhet för att få dem att komma första
gången.
• Deltagande i seriespel och cuper under året (bl.a. VSS/div.3, 3kungaslaget och U20-SM).
• Vi slussar in dem i ordinarie träningsgrupper efterhand.
• Vi erbjuder dem att vara med vid två träningstillfällen per vecka.
• Vi tar med dem på elitmatcher.
• Vi bidrar som lotsar till andra idrottsföreningar om intresse finns.

3. Föräldra- /vuxenvolley
• Vi bjuder in nyanlända vuxna att delta fritt i vår verksamhet.
• Vi bjuder in dem till Elitmatcher utan kostnad i syfte att få med dem i ett
socialt sammanhang.

4. Volleybompa för nyanlända
• Gratis barnverksamhet där föräldrarna är med ombytta tillsammans med
sina barn.
• Här försöker vi påverka familjernas livsstil till att naturligt innehålla
mycket rörelse.

Habo 2017-11-07

5. Unga ledare
• Vi försöker få våra unga spelare att engagera sig som hjälpledare (10-16
år).
• Vi erbjuder även nyanlända ungdomar att vara med som Unga ledare i
föreningen under 2018.
• Här bjuder vi på mellanmål mellan det passet dom är tränare och deras
egen träning.
• Vi bidrar till att utveckla dessa ungdomar inte bara som idrottare, utan
som framtida ledare.

Vi vill fortsätta att vara en positiv drivkraft inom idrottsrörelsen i ett bredare
socialt perspektiv. Vi tror att det på sikt även gynnar den idrottsliga delen
genom att vi engagerar fler spelare och ledare i föreningen.
Vi kommer under 2018 att även påbörja arbete med att aktivt involvera vuxna
nyanlända som ledare i olika funktioner i vår verksamhet.
Habo Wolley har de senaste fem åren växt från att ha varit cirka 100 aktiva inkl.
20 ledare till att nu omfatta 450 aktiva inkl. 80 ungdomsledare. Tillsammans så
lägger vi ca 12 000 ideella timmar om året.

Habo Wolleys styrelse genom

Jan-Anders Haag, ordförande

Habo 2017-11-07

Till:

Habo Fritid, Habo kommun

Från:

Habo Wolley

Rapport: Användning av bidrag för integrationsarbete 2017
Habo Wolley inte bara en idrottsförening utan även ett socialt projekt där vi
bland annat engagerar oss i främja integrationen av nyanlända.
I vår verksamhet i dag så har vi några delar som vi gör både för att vi vill vara en
god kraft i samhället och för att vi tror att det på sikt även gynnar den
idrottsliga delen. Eftersom att vi ser dessa delar som sociala projekt så tar vi
inte betalt för dessa.
Vi fick under 2017 ett bidrag på 40 000 kronor för att kunna fortsätta med vårt
breda engagemang för integration av nyanlända. Vi uppskattar de totala
kostnaderna för de insatser som omfattas till cirka 100 000 kr. Vi har sökt och
fått kompletterade finansiering från Erikshjälpen och Jerringfonden för att
kunna jobba med detta som vi önskar. Bidragen täcker till stor del våra
kostnader under året.
Här följer en rapport över hur bidraget har använts.

Medlemsavgifter (cirka 35 000 kr)
Vi har idag ett minst ett 40-tal aktiva medlemmar som omfattas av detta bidrag
avseende medlemsavgifter och andra kostnader som vi nu tar i klubben. Detta
bidrar kraftigt till att de kan vara med i vår verksamhet.
Vi räknar med att medlemsavgifter som vi har ”bekostat” genom projektet
motsvarar ungefär 35 000 kr
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Deltagande i cuper och andra aktiviteter (cirka 35 000 kr)
Vi har uppmuntrat många av de nyanlända ungdomarna att åka med på olika
cuper under året, både VSS (division 3), endagscuper och övernattningscuper
(inkl. U20-SM och 3-kungaslaget). Vi har tagit alla kostnader för deras
medverkan klubben. Detta bidrar kraftigt till att de kan vara med i vår
verksamhet.
Vi räknar med att deltagande i cuper (inklusive deltagaravgift, resor, mat och
logi) har kostat ungefär 35 000 kr
VSS = deltagaravgifter 4 000 kr, Resor 5 000 kr
Endagscuper = deltagaravgifter 1 000 kr, Resor 2 000 kr
Övernattningscuper = deltagaravgifter 3 000 kr, Resa, mat & logi 20 000 kr
Riktad verksamhet mot ensamkommande flyktingar (cirka 30 000 kr)
Vi har erbjudit och genomfört två-tre träningar varje vecka för
ensamkommande ungdomar specifikt där vi har haft två ledare engagerade för
att få detta att fungera. De talar persiska.
Vi har även successivt jobbat för att slussa in de som är mogna för det in i
ordinarie grupper och har lyckats ganska väl då vi har ett tiotal som är med och
tränar med ordinarie träningsgrupper utöver den riktade verksamheten.
Ledarkostnader för detta = 30 000 kr
Övriga delar
Vi har med nyanlända i vår verksamhet både i den allra yngsta gruppen med
Volleybompa för 3-5-åringar upp till vuxenvolley för äldre. De betalar inte några
avgifter för att vara med.
Habo Wolley har de senaste fem åren växt från att ha varit cirka 100 aktiva inkl.
20 ledare till att nu omfatta 450 aktiva inkl. 80 ungdomsledare. Tillsammans så
lägger vi ca 12 000 ideella timmar om året. Merparten av den tid som lagts ner
även kopplat till insatser för nyanlända är ideella timmar.

Habo 2017-11-07

Habo Wolleys styrelse genom

Jens Ottosson, 0708-986606, info@habowolley.se

Visioner och mål för år 2017 - avstämning
Nämnd:
Fritid och Kultur
Verksamhetsmål/perspektiv Nämndens mål

En sund ekonomi och
ekonomistyrning.

1.

För att undvika
kostnadsökningar:
Bibehålla och fördjupa
samarbetet med externa
samarbetspartners (risk pga.
generationsskifte) avseende
drift och underhåll av idrottsoch friluftsanläggningar.
Öka bibliotekets
tillgänglighet/öppettider och
bedriva en verksamhet som
präglas av tillgänglighet och
god service.

Serviceanda.

2.

Kvalitet.

3.

Bibehålla hög kvalitet på
konstgräsplanen.

Föredöme som
arbetsgivare.

4.

Alla ska trivas på jobbet.

I Habo kommun är barnen i 5. Barn- och ungdomsverksamhet
ska prioriteras inom
centrum.
föreningsverksamheten.

Mångsidigt näringsliv.

6.

I samverkan med
kommunstyrelsen öka
möjligheten till nätverkande,
kompetensutveckling för
kommunens företag.

Mått

Nyckeltal

Strategi för att nå mål

Resultat

1: 1) Inga kostnadsökningar under
2017 i jämförelse med 2016

1:1) Kostnader
2017 (jfr 2016)

1:1, 1:2) Vårda relationerna
med våra externa
samarbetspartners.

Uppnått

1:2) Inte tappa någon
samarbetspartner under 2017

1:2) Antal
samarbetspartners
2017 (jfr 2016)

2:1) Fler öppethållandetimmar
jämfört med 2016.
(KKiK:s mått U09403:
Bibliotekets öppethållande utöver
kl.8-17 på vardagar, tim/v. 2015:
11, 2016: 22)
3:1) Granulatnivån ska inte
understiga 25 mm vid något
mättillfälle.

2:1 Mått U09403
KKiK

2:1) Ett meröppet bibliotek.

Uppnått
57 tim/v

100%

3:1) Kontinuerlig
nivåmätning månadsvis.

Uppnått

4:1) Andelen anställda som trivs
på jobbet har ökat med jämfört
med föregående år.

4:1) Andel som
uppger att de trivs
på sitt jobb (jfr
2016)

4:1) Enkätundersökning
och/eller dialog med
närmaste chef för att
undersöka hur man trivs
samt hur trivseln kan öka.

5:1) Antalet barn och ungdomar
(5-25 år) i kommunens föreningar
ska öka med 5% jmf med 2015
(2 687 st)

5:1) Antal
barn/ungdomar i
kommunens
föreningar 2017
(jfr 2016)

5:1) Skapa möjligheter för
barn och ungdomar att
uppleva, delta och påverka.

Jmf-tal saknas.
God trivsel har
uttryckts vid
medarbetarsamtal.
Uppskattade
personalaktiviteter
har genomförts
vår o höst.
Ej uppnått
(2015: 2687 st
2016: 2699 st)

6:1) Öka antalet medlemsföretag i
nätverket Upplev Habo ska öka
med två företag jämfört med
2016.

Antal
medlemsföretag
2017 (jfr 2016).

5:2) Nya verksamhetsformer
stimuleras.
6:1 Genomföra utbildningar
och nätverksträffar där
innehållet är anpassat efter
medlemsföretagens
önskemål och behov.

+0,5%
Ej uppnått
-2

DELEGATIONSBESLUT
I enlighet med fritids- och kulturnämndens delegationsordning
FATTADE AV Förvaltningschef Thomas Lund

Beslutsdatum

2017-10-12

Ärende samt diarienummer

Avtal med Sveduddens båtklubb ang. service vid badplatsen i
Baskarp

Beslut

Ärendenr i delegationsförteckning
/vidaredelegation

1/18

Delegatens
signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-30

243
Dnr KS17/272, KS17/254

§ 146 Avsägelse och fyllnadsval fritids- och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tomas Reinholdsson och
beslutar att för återstående del av mandatperioden fram till den 31
december 2018 till ny ledamot i fritids- och kulturnämnden välja Jeanette
Nyberg, Blåmesgatan 8, 566 33 Habo samt,
att till ny ersättare i fritids- och kulturnämnden för samma period som ovan
välja Magnus Carlestav, Kapellgatan 21, 566 32 Habo.
Ärendebeskrivning
Tomas Reinholdsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i fritidsoch kulturnämnden, varför en ny ledamot måste väljas.
Sedan tidigare har Camilla Kempe (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i
fritids- och kulturnämnden, varför även en ny ersättare måste väljas.
--Beslutet skickas till:
Personalenheten
Fritids- och kulturnämnden
Tomas Reinholdsson
Jeanette Nyberg
Magnus Carlestav

Justeras

Expedierats

