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Justeras Expedierats 

 

§ 15 Ansökan om föreningsanslag 2022 - försent 
inkommen ansökan 
Diarienummer FK21/31 

Beslut 
Fritids- och kulturförvaltningen beslutar godkänna att Sveduddens 
båtklubbs ansökan behandlas tillsammans med övriga ansökningar. 

Ärendebeskrivning 
Sveduddens båtklubb har skickat in ansökan om föreningsanslag för 2022 
den 7 maj och sista ansökningsdag var den 30 april. På grund av nytt 
bidrags- och bokningssystem flyttades sista ansökningsdag fram från den 
31 mars till den 30 april. Föreningen har missuppfattat datum och trodde 
sista ansökningsdag var den sista maj. 

Enligt reglerna för föreningsbidrag ska ansökan som kommer in inom 30 
dagar efter ansökningstidens utgång prövas i varje enskilt fall. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 
sökande  
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Justeras Expedierats 

 

§ 16 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande 
Gustav Adolfs Bygdegårdsförening 
Diarienummer FK21/28 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå Gustav Adolfs 
Bygdegårdsförenings ansökan om bidrag till nämndens förfogande. 

Ärendebeskrivning 
Gustav Adolfs Bygdegårdsförening har sökt bidrag om 45 000 kronor för 
inköp och installation av en ny värmepump 2020 till bygdegården.  

Bidrag till nämndens förfogande är i första hand tänkt som möjliggörare 
till projekt av olika slag, samt till startbidrag. Nämnden ser inte att ansökan 
kan anses uppfylla någon av dessa kriterier. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Vid nämndens sammanträde ges tjänstemännen i uppdrag att förtydliga 
reglerna gällande bidrag till nämndens förfogande så det klart framgår vad 
som avses med bidraget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
sökande  
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Justeras Expedierats 

 

§ 17 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande SK 
Habo 
Diarienummer FK21/27 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå SK Habos ansökan om bidrag 
till nämndens förfogande. 

Ärendebeskrivning 
SK Habo har sökt bidrag om 35 000 kronor till inventarier, i form av 6 
bord, 36 stolar, bestick och tallrikar.  

Bidrag till nämndens förfogande är i första hand tänkt som möjliggörare 
till projekt av olika slag, samt till startbidrag. Nämnden ser inte att ansökan 
kan anses uppfylla någon av dess kriterier. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Vid nämndens sammanträde ges tjänstemännen i uppdrag att förtydliga 
reglerna för bidrag till nämndens förfogande så det tydligt framgår vad 
som avses med bidraget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
sökande  
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Justeras Expedierats 

 

§ 18 Driftsbidrag till idrottsanläggningar 2021 
Diarienummer FK21/33 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala följande driftsbidrag till 
idrottsanläggningar 2021: 
Aledals IK 20.000 kronor 
Habo IF 103.700 kronor 
OK Gränsen 36.500 kronor 
Habo Pistolskytteklubb 23.000 kronor 

Ärendebeskrivning 
Fem föreningar har inkommit med ansökan om driftsbidrag till 
idrottsanläggningar. Hökensås MCK har haft större intäkter än kostnader 
för driften av anläggningen, varför driftsbidrag inte kan utgå. 

Driftsbidrag till idrottsanläggningar kan uppgå till maximalt 85 procent av 
föreningens nettodriftskostnader. I förslaget till bidrag finns redovisat vad 
60 respektive 75 procent skulle bli i kronor. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 
Eftersom det i budget finns avsatt 338.000 föreslår Staffan Svanberg (C) 
att den högsta möjliga procentsatsen på 85 procent av nettodriftskostnaden 
ska betalas ut i år, totalsumman blir då 183.200 kronor. Övriga ledamöter 
instämmer i förslaget, men vill tydliggöra att detta gäller för 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 
sökande  
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Justeras Expedierats 

 

§ 19 Översyn av bidrag och regler för föreningsbidrag 
Diarienummer FK21/34 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av 
bidragsregler och att förtydliga dessa. I samband med detta ska också en 
översyn av regler för stipendier göras. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har uppfattat att det finns en viss oklarhet gällande regler för 
föreningsbidrag och att dessa behöver ses över för att underlätta både för 
föreningar, tjänstemän och politiker. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 20 Kulturstipendium 2021 
Diarienummer FK21/29 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar tilldela Peter Damberg 2021 års 
kulturstipendium med följande motivering: 

Peter har haft musiken som ledstjärna hela livet. Han började sin bana 
redan som barn, som elev vid Musikskolan i Habo där glöden för musik 
och musikskapande föddes.Under resans gång har Peter utvecklat både 
stränginstrumentstekniken och sången, vilket har lett till en bana som 
trubadur, låtskrivare och producent med ett stort antal inspelade och 
producerade låtar som resultat. Han har också placerat Habo på 
musikkartan genom att bygga en inspelningsstudio och starta Spinnrock 
Rockklubb Habo. 2020 släppte Peter sitt första soloalbum, i genren modern 
country/rock, ett album där han valt att göra allt arbete själv. Som 
ordförande i Habo kulturförening är Peter också med och utvecklar den 
lokala kulturscenen och gör en betydelsefull insats i vår kommun med sitt 
engagemang kring olika arrangemang inom musik och teater. 

Ärendebeskrivning 
Fyra nomineringar till kulturstipendium 2021 har inkommit. 

_____ 

Beslutet skickas till 
stipendiat 
   



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Sida 
35 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 21 Delegationsärenden 2021 
Diarienummer FK21/13 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef 
Avtal med Furusjö IF angående skötsel av badplatsen i Furusjö. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 22 Informationsärenden  
Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 
a) KF § 43 Uppföljning av internkontrollplaner, övriga nämnder 
b) KF § 44 Internkontrollplaner 2021, övriga nämnder 
c) KS § 56 Ansökan från strategisk samverkansgrupp om medel för att 
kunna genomföra gratis sommarlovsaktiviteter 
d) KF § 21 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer 
e) Invigning av S:t Sigfridsleden och Spårcenter Vidabick 
f) GDPR kontroll fritid-kultur 
g) Hälsocenter 
h) Rapport från digital politikerresa den 16 april 2021 
g) Ekonomisk rapport per 2021-04-30 och info från Tertial 1 
_____ 
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