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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-02-18 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 18:00–18:55 
  
Beslutande Ewa Wettebring (S), ordförande 

Jeanette Nyberg (S) 
Hans Fröding (SD) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 
Roger Green (L) 
Staffan Svanberg (C) tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Thomas Lund, förvaltningschef 
Ingrid Sjöberg, bibliotekschef, § 6 
Annika Freding, bitr. förvaltningschef 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Roger Green Paragrafer: 6–9 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr FK19/45 

§ 6 Biblioteksplan 2020 - 2023 

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Ingrid Sjöberg informerar om arbetet med att ta fram en ny 
biblioteksplan och presenterar ett utkast till ny plan för åren 2020-2023. 
Arbetet kommer att fortsätta, bland annat ska en plan för skolbiblioteken 
ingå. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK20/16 

§ 7 Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor - belopp för 
2020. 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar fastställa ett bidrag för 2020 med 17 
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 dag och nämnden fastställer belopp för varje år. Till 
dagens sammanträde presenteras en sammanställning över belopp och 
föreningar som fått bidrag sedan det infördes 2013. 

  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK19/14 

§ 8 Uppföljning av intern kontrollplan för fritids- och 
kulturnämnden 2019 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern 
kontrollplan för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har redovisat uppföljning av politiskt fattade beslut, 
ekonomisk uppföljning och kontroll av utbetalda investeringsbidrag till 
föreningar. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Ks  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr FK20/18 

§ 9 Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
a) Revisorerna i Habo kommun: Granskning av ansvarsutövande fritids- 
och kulturnämnden 2019. 

b) Överenskommelse mellan RF-SISU och fritids- och kulturförvaltningen 

c) Ekonomisk rapport 

_____ 
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