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Plats och tid KS-salen 13,15-14,30 

Beslutande Marianne Samuelsson (L) ordförande 
Mikael Söderlund (M) 1:e vide ordförande 
Bo Molander (S) 2:e vice ordförande 
Maritha Petterson (M),  
Charlotte Ahlgren (MP) 
Lars-Göran Nyberg (C) 
Roland Magnusson (KD) 
Lena Träff (S) 
Stefan Carlsson (S) 
Razmus Schagerström (S) 
Stefan Gunnarsson (SD) 

Övriga deltagare fritids- och kulturchef Susanne Lundberg och 
nämndsekreterare/utvecklare Pernilla Larsson 
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FKN § 17  

FKN AU § 17 

Information från verksamheterna 

Förvaltningschefen informerar från verksamheterna enligt bilaga. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 
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FKN § 18                                                          Dnr: 31/2018 

FKN AU § 18 

Internkontrollplan 2019 

Kommunallagen, 6 Kap 7 § anger att kommunens nämnder ansvarar för 
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt.  
Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern kontroll samt 
tillämpningsanvisningar.  
 
Fritids- och kulturnämnden har enligt reglementet det övergripande 
ansvaret för att tillse att det inom fritids- och kulturförvaltningen finns en 
god intern kontroll.  
Denna plan skall sedan skriftligen följas upp i samband med upprättande 
av årsredovisning. 
Internkontroll syftar till att säkerställa att nedanstående mål nås. 
 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden antar bifogad internkontrollplan för 2019 
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FKN § 19                                                          Dnr:32/2018 

FKN AU 19 

Prognos 1 

Förvaltningschefen redovisar den ekonomiska prognosen. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Budgetuppföljning per 2019-03-30 godkänns 

2. Skickas till ekonomikontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Ekonomikontoret 
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FKN § 20                                                          Dnr: 33/2019 

FKN AU 20 

Strategiskplan 2020-2022 

Kommunstyrelsen beslutade i samband med Strategisk och 
ekonomiskplan 2019-2021, en kartläggning av styrelsens och nämndernas 
ej lagreglerade verksamhet ska redovisas. 

• Nämnden ska redovisa utmaningar för de tre kommande åren. 
• Redogöra för nämndens investeringsbehov, 

driftkostnadskonsekvens för de kommande fem åren. 
• Kartläggning av ej lagreglerad verksamhet. 

Förvaltningschefen redovisar Fritids- och kulturnämndens underlag till 
flerårsplan 2020-2022 enligt bilaga. 
 

 Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden antar flerårsplanen för år 2020-2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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FKN § 21                                                         Dnr:34/2019 

FKN AU § 24 

Mobil/Skärmförbud på Ekbacksbadet   

Synpunkt från badgäst samt önskemål från personalgruppen har 
inkommit om att införa mobiltelefon- och skärmförbud. 

Genom att införa mobiltelefon- och skärmförbud i omklädningsrum och 
bassänghall, inklusive relaxen ökar säkerheten för badgästerna.  

Föräldrar blir mer uppmärksamma på sina badande barn och därmed kan 
incidenter undvikas. 

Att badgäster blir fotograferade och ofrivilligt hamnar i sociala medier kan 
vara ett bekymmer och även det kan undvikas om mobil/skärm-förbud 
införs. 

Undantag föreslås gälla för entré och gymmet (privat aktör). Undantag 
görs även för ledarledd kursverksamhet, t ex babysim, och då får endast 
eget barn fotograferas. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar för att införa mobil- och skärmförbud 
samt förbud för fotografering och filmning på Ekbacksbadet. 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Ekbacksbadet 
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FKN § 22                                                          Dnr: 82/2018 

FKN AU § 21 

Medborgarförslag en skateboardpark av betong i Arboga 

Jimmy Berglind inkom den 7 september 2018 med ett medborgarförslag 
om en betongpark i Arboga. 

Jimmy skriver i sitt medborgarförslag att intresset för extremsporter som 
skateboard, BMX, inlines och kickbike är större än någonsin och sedan 
betongparksvågen 2004 har det byggs hundratals parker runt om i 
Sverige, men ingen i KAK-regionen. 

Fritids- och kulturförvaltningen har i budgeten för år 2019, 600 000 kronor 
i investering för en skatepark. 

Nämndsekreterare/utvecklare samt föreningskonsulenten i förvaltningen 
har haft ett startmöte med Jimmy Berglind angående skatepark. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
samarbetet med bygget av en skatepark, och ser därmed 
medborgarförslaget som besvarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Jimmy Berglind 

Kommunstyrelsen 
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FKN § 23                                                           Dnr: 72/2018 

Uppföljning revisionsprojekt 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en uppföljande granskning av 
de granskningar som genomförts mellan 2015-2018, uppdraget avser 
revisionsåret 2018. 

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till kommunstyrelsen och 
granskade nämnder, revisionen begär svar på vilka åtgärder styrelsen och 
nämnderna har för avsikt att vita med anledning av granskningen och de 
synpunkter och rekommendationer som har lämnats i rapporten. 

Under 3.4.3. Övriga nämnder, andra punkten: ”Enligt nämndernas 
arbetsordningar attesterar ordförande för Tekniska nämnden nämndens arvoden 
medan ordföranden i övriga nämnder inte gör det.” Enligt uppgift attesterar 
ordförande i övriga nämnder nämndernas arvoden även om de inte finns 
upptagna i attestordningen, sidan 12. 
 
Fritids- och kulturförvaltningen har under år 2019 fått en ny 
förvaltningschef samtidigt som ekonomen för förvaltningen slutade, ett 
nytt attestreglemente med ordförande samt nya förvaltningschefen 
inskrivna tas på nämnden 2019-06-27 då tjänsterna är tillsatta. 
 
Under 3.4.3. Kommentarer: Anledningen till att Fritid och kultur inte har 
uppdaterat dokumenthanteringsplanen är för att vi inväntar kommunstyrelsens 
arbete med uppdaterad övergripande dokumenthanteringsplan, sidan 12. 
 
Fritids- och kulturnämnden inväntar tills kommunstyrelsen antagit sin 
dokumentahanteringsplan, så kommunen får en kommunövergripande 
dokumentahanteringsplan. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden antar förvaltningens svar som sitt och skickar 
det till Kommunrevisionen. 

 

 

Skickas till: 

KPMG 

Kommunstyrelsen 
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FKN § 24 

FKN AU § 22 

Delegationsbeslut 

Förvaltningschefen redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 
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FKN § 25 

FKN AU § 23 

Rapporter 

Förvaltningschefen redovisar rapporter enligt bilaga 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


