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PROTOKOLL 3 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Ove Janse väljs att justera med Stefan Gunarsson som 
ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 FKN 27/2020-800 

Information från verksamheterna 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren informerade om rutiner med vad som gäller 
angående Ipads samt kommunens servicelöften gällande epost då nu 
alla politiker har en Arboga mailadress. Enhetschefen för 
Ungdomsenheten berättar om deras verksamheter. Fritids- och 
kulturförvaltningschefen redovisar enligt bilaga ”Information från 
verksamheterna”. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 6 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 FKN 15/2020-041 

Verksamhetsberättelse 2019  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden antar verksamhetsberättelsen för 
år 2019 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för år 2019 är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som bedrivits under året, en beskrivning av hur 
förvaltningen lyckas uppnå de av fritids- och kulturnämndens satta 
mål samt en beskrivning av viktiga framtidsfrågor och 
förvaltningens verksamhet för år 2020. 

Ajournering begärdes 14:57-15:01 

Protokollsanteckning 

Vi Socialdemokrater anser att det är skamligt att vi i bokslutet för 
2019 går med 975 tkr plus samtidigt som vi under verksamhetsåret 
2019 skärt ner på våra verksamheter och att vi år 2020 beslutat att 
skära ner ännu mer på bland annat ungdomsverksamheten, 
investeringsbidragen och bidragen till studieförbunden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten 
   



  
PROTOKOLL 7 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 FKN 31/2019-006 

Internkontrollredovisning för år  2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden antar bifogad 
internkontrollredovisning för år 2019 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern 
kontroll enligt Internkontrollplan 2019 som antagits av fritids- och 
kulturnämnden. 

Följande sex rutiner har kontrollerats: 

• Arvoden 
• Delegering 
• Föreningsbidrag 
• Offentlighetsprincipen posthantering och registrering 
• Redovisning och förvaring av kontantkassor 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Den interna kontrollplanen för år 2019 har följts, samtliga kontroller 
har återrapporterats och en större avvikelser har konstaterats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 FKN 23/2020-020 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete för år 
2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägga de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2008:5). 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 
undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 
minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 
åtgärder får effekt. För att detta ska göras på ett effektivt sätt ställer 
föreskriften också krav på: 

• att arbetsmiljöarbetet drivs i samverkan med 
arbetstagare/skyddsombud 

• att det finns kunskaper för arbetsmiljöarbetet 
• att det är tydligt vem som ska göra vad 
• att det finns rutiner, det vill säga i förväg bestämda 

tillvägagångssätt som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7 FKN 16/2020-041 

Kompletteringsbudget 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden begär att för oavslutade 
investeringsprojekt under 2019 få överföra 2 937 000 kronor 
till investeringsbudget 2020 

Sammanfattning 

Av Fritids-och kulturnämnden planerade investeringar för 2019 har 
investeringar motsvarande: 2 937 tkr inte kunnat slutföras. 

Arbetet med spontanidrottsplatsen och skateparken är försenad på 
grund av förseningar i samband med projektering och upphandling 
och projektet, kommer påbörjas andra kvartalet 2020. 

En upphandling av ljud och bildanläggning genomfördes för 
musikrummet på Biblioteket. Upphandlingen överklagades av ena 
svarande parten i november. 

Upphandlingen drogs tillbaka på rekommendation av 
upphandlingsenheten, som nu arbetar fram ett nytt underlag för 
upphandling. Förväntas bli klar under första kvartalet 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten  



  
PROTOKOLL 10 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 FKN 17/2020-009 

Återrapportering av verkställigheten av KF beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Återrapporteringen av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns. 

2.  Rapporten skickas till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
under föregående år eller tidigare och som ännu inte avrapporteras. 

Fritids- och kulturförvaltningen har två uppdrag som återstår: 

• KF 2016-09-01, § 135. Dnr 329/2015-101 

Svar på medborgarförslag om att kommunen hjälper Medåker IF att 
bygga en hinderbana för barn, ungdomar och vuxna. Fritids- och 
kulturnämnden fick i uppdrag att undersöka möjligheter för ett 
gemensamt leaderprojekt med Medåkers IF med syfte att bygga 
hinderbana för barn, ungdomar och vuxna 

• KF 2017-03-30, § 18 Dnr 139/2016-101  

Svar på medborgarförslag om ett upprättande till minne av Palle 
Knuhtsen. Fritids- och kulturnämnden fick i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för hantering av minnesplaketter i Arboga kommun 

  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 11 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 FKN 19/2020-008 

Antagande av nya riktlinjer för  föreningar 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1.  Föreslagna ändringar i riktlinjerna för stöd till föreningar 
gäller.  

Sammanfattning 

Föreningskonsulenten fick i uppdrag av bidragsutskottet BU 2018-
11-28 § 19 att undersöka möjligheten att ändra i policyn för 
föreningsbidragen till år 2020, ändringarna som bidragsutskottet 
önskar finns i riktlinjerna och förslaget ändras därför där. Fritids- och 
kulturnämnden beslutade FKN 2019-12-12 § 38 att spara på 
investeringsstödet till föreningarna.  

Bidragsutskottet önskade att föreningar vid ansökning av bidrag ska 
kunna visa en handlingsplan för att skapa trygga föreningsmiljöer 
för barn.  

Föreningsträffar i området har erbjudits och föreningarna har 
erbjudits stöd för att skapa handlingsplaner under 2019.  

Efter den 1/1-2020 träder barnkonventionen in som lag. Det innebär 
bland annat att både kommuner och föreningar blir tvingade enligt 
lag att sätta barnets bästa i första rummet. Som ett led i detta bör 
riktlinjerna för hur stöd till föreningar delas ut ses över.  

Riksidrottsförbundet har som krav att alla idrottsföreningar efter den 
1/1-2020 ska kräva registerutdrag från alla nya ledare och tränare 
som deltar i barnverksamhet. 

 Som barn räknas enligt barnkonventionen alla människor under 18 
år. I Arboga kommuns interna ansökningsprocess räknas barn och 
unga upp till och med 19-års ålder. Därför bör tilläggsraden gälla alla 
föreningar med verksamhet som berör barn- och unga upp till och 
med 19 år.  

Med förändrad budgetram finns inte längre investeringsbidraget 
kvar att tillgå för föreningarna i kommunen. Därför bör denna 



  
PROTOKOLL 12 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

bidragstyp plockas bort ur Riktlinjer för stöd till föreningar i Arboga 
kommun.  

Förslag till tillägg och förändringar i riktlinjerna:  

• Handlingsplan för att skapa trygga föreningsmiljöer för barn läggs 
till.  

• Text om investeringsstöd tas bort från dokumentet. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Föreningskonsulenten 
Akten  



  
PROTOKOLL 13 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 FKN 19/2020-008 

Antagande av nya riktlinjer till studieförbund  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föreslagna ändringar i riktlinjerna för stöd till studieförbund 
gäller. 

Sammanfattning 

Nuvarande fördelningsmodell 

Bidraget utgår som grundbidrag och rörligt bidrag och balanseras 
gentemot fritids- och kulturnämndens budget för studieförbunden. 
Det kan innebära att det rörliga bidraget minskas procentuellt vid 
beräkning.  

Grundbidraget beräknas som 75 procent av de två föregående årens 
totalt utbetalda bidrag i genomsnitt.  

Rörligt bidrag utgörs av den återstående bidragssumman enligt 
budget. Bidraget beräknas på 25 procent av studieförbundets 
procentuella andel av det totala antalet studietimmar i kommunen 
föregående år. 

Förslag på ny beräknings/ fördelningsmodellmodell-För att få 
kommunalt stöd som studieförbund krävs minst 250 rapporterade 
studietimmar inom kommunen. Studieförbund med 250 
studietimmar eller mer får ett stöd om 2000 kronor. De 
studieförbund som har 500 timmar eller mer delar procentuellt på 
resterande budget fördelat utifrån det totala antalet rapporterade 
studietimmar i kommunen bland dessa.  

__________ 
 
Skickas till: 
Föreningskonsulent 
Akten  



  
PROTOKOLL 14 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 FKN 82/2019-820 

Uppsägning av lokalen Brandsta 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Att samlokalisera fritidsgårdarnas verksamhet till en lokal, 
”Gluggen” 

2. Säga upp lokalen ”Brandsta” 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2019-10-10, FKN § 42, Dnr: 
56/2019 att ett antal framtida effektiviseringsåtgärden ska utredas. 
En av dessa är användningen av fritidsgårdsverksamhetens två 
byggnader med inriktningen att ha kvar en av lokalerna. 

Förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att 
verksamheten kan samlokaliseras till en byggnad utan större 
svårigheter. Den lämpligaste lokalen att bedriva verksamheten i är 
Gluggen. Lokalen Brandsta kan därmed sägas upp. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 15 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 FKN 81/2019-820 

Uppsägning av lokalen Kuriren 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Lokalen Kuriren sägs upp.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2019-10-10, FKN § 42, DNR 
56/2019, att ett antal framtida effektiviseringsåtgärder ska utredas.  

En av dessa är att inte längre hyra lokalen Kuriren.  

Sedan 2011-05-01 hyr Arboga kommun lokalen Kuriren från 
Sturestadens Fastighets AB. Avtalet sträcker sig fram till 2021-04-30. 
Enligt avtalet ska uppsägning av kontraktet ske skriftligen minst 12 
månader före den avtalade hyrestidens utgång. Annars förlängs 
avtalet 36 månader.  

Nettobudgeten för lokalen var år 2019, var 237 000 kronor. Med den 
hyra som fritid och kultur betalar idag har ingen av föreningarna 
möjlighet att ta över kontraktet rakt av. 

Båda föreningarna har möjlighet att bedriva verksamhet utomhus 
när vädret tillåter. Totalt i har båda föreningarna omkring 160 
medlemmar varav ett 20-tal är upp till och med 18 år.  

Föreningen Arboga Oppboga Boulesällskap har sedan kommunen 
började hyra lokalen bedrivit sin verksamhet i lokalen. Om avtalet 
sägs upp är föreningen villig att ta över driften och kontraktet själva. 
Detta kräver dock ekonomisk trygghet i föreningen, något som idag 
inte finns. 

Enligt avtalet med hyresvärden ska lokalen återställas till ordinarie 
skick vid ett utträde.  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 16 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 FKN 6/2019-102 

Val av ersättare i arbetsutskottet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Beslut från 2019-12-12 § 55 upphävs. 
2. Razmus Schagerström (S) väljs till ersättare i arbetsutskottet 

efter Stefan Carlsson (S) som begärt sig entledigad som 
ersättare. 

Sammanfattning 

På fritids- och kulturnämndens sammanträde 2019-12-12, dnr: 
6/2019-102 beslutades att Razmus Schagerström (S) ska ersätta 
Stefan Carlsson (S) som ersättare i fritids- och kulturnämndens 
arbetsutskott, dock står det i protokollet att det är Lena Träff(S) som 
ersätts. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 FKN 26/2020-800 

Reparation av Tidsmärken 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Ämnen för nya skyltar med presentation av de åtta 
Tidsmärken som finns utplacerade i Arboga centrum beställs 
från KfC i Kungsör till en kostnad av 6443 kronor exklusive 
moms.  

2. Arboga Kommunalteknik AB anlitas för montering till en 
kostnad av 350 kronor per skylt. 

3. Medel för nya skyltar och uppsättande av dessa tas ur 
kommunens fond för konstnärlig utsmyckning. 

Sammanfattning 

Tidsmärken är samlingsnamnet för en serie skulpturer som 
uppfördes 2006 i centrala Arboga. Med dessa tidsmärken ville man 
med konstnärers hjälp förmedla något av Arbogas historia. De 
medföljande skyltarna som presenterar verken, åtta stycken har 
blekts eller vandaliserats och behöver bytas ut mot åtta stycken nya. 

__________ 
 
Skickas till: 
Bibliotekschef 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 FKN 28/2020-800 

Önskemål om extra is vid kval 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Ordinarie isperiod är vecka 34 till och med vecka 11. 
2. Om föreningen önskar is utanför ordinarie veckor debiteras en 

kostnad på 38 200 kronor per vecka. Helgträning och matcher 
debiteras därutöver enligt taxa. 

3. Om fritids- och kulturförvaltningen hyr ut till externa utanför 
ordinarie isperiod dras intäkten av från den summa som IFK 
Arboga Hockey ska betala. 

4. Lag som behöver kvala eller har förlängt seriespel efter vecka 
11 får träna och spela matcher utan någon extra kostnad 
förutom ordinarie matchtaxa. 

5. IFK Arboga hockey kan bedriva barn och ungdomsträning på 
ospolad is efter kvalande lag tränat eller spelat match. Det är 
utan kostnad för IFK Arboga hockey. 

6. Förvaltningen får i uppdrag att se över taxor för barn och 
ungdomsträning utanför ordinarie issäsong, i samband med 
att något lag spelar kvalserie. 

Sammanfattning 

Synpunkter har inkommit både från IFK Arboga Hockey, allmänhet 
och via media att det är olyckligt att barn och ungdomar inte kan 
nyttja isen till en rimlig kostnad då den finns uppspolad för kvalande 
lags skull.  

Förvaltningen föreslår tillägg till tidigare beslut så att barn och 
ungdomars träning underlättas under kvaltid. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
IFK Arboga Hockey 
Föreningskonsulent 
Akten  



  
PROTOKOLL 19 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 16 FKN 21/2020-002 

Delegationer 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Under förvaltningschefens ledighet perioden 2019-12-27 till 2019-12-
30 har Maria Jonsson varit tillförordnad förvaltningschef, och under 
perioden 2020-01-01 till 2020-01-02 har Kajsa Fez Fritz varit 
tillförordnad förvaltningschef. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 20 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17 FKN 24/2020-809 

Förebyggande ungdomsarbete 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Information om hur arbetet med det förvaltningsövergripande 
förebyggande ungdomsarbetet fortskrider. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (21) 
Sammanträdesdatum  

2020-02-20  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 18 FKN 25/2020-003 

 Internkontroll 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden antar Internkontrollen för år 2020 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott arbetade under 
arbetsutskottet fram en internkontrollplan för år 2020, man 
diskuterade och bedömde risker och konsekvenser samt om 
processen ska hanteras eller accepteras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


