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§ 19  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Mikael Söderlund väljs till justerare med Elisabeth Erlandsson 
Kaufamann som ersättare  
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§ 20  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs  
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§ 21 FKN 27/2020-800 

Information från verksamheterna 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar enligt bilaga information från 
verksamheterna.  
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§ 22 FKN 70/2015 

Medborgarförslag- Att kommunen hjälper Medåkers IF 
att bygga en hinderbana för barn, ungdomar och vuxna 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden föreslår, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fritids- och kulturförvaltningen har 
genomfört kommunfullmäktiges uppdrag att undersökt 
möjligheterna för ett gemensamt Leaderprojekt med 
Medåkers IF med syfte att bygga en hinderbana för barn, 
ungdomar och vuxna. 

2. Fritids- och kulturförvaltningen ser positivt på att samarbeta 
med Medåkers IF i ett projekt när föreningen vet vilken 
utveckling av Parkuddens IP de vill ta. 

  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 september 2015, § 128, om att kommunen skulle hjälpa 
Medåkers IF att bygga en hinderbana för barn, ungdomar och vuxna 
med några kompletterande utegymstationer i anslutning till 
elljusspåret vid Parkudden i Medåker.  

Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden för 
besvarande i samråd med utvecklingscentrum och tekniska 
nämnden.  

Fritids- och kulturförvaltningen, utvecklingscentrum samt tekniska 
nämnden såg positivt på ett samarbete med Medåkers IF för att 
undersöka möjligheterna till ett gemensamt Leaderprojekt. 

Fritids- och kulturförvaltningen har i samråd med Medåkers IF ett 
antal gånger diskuterat Leaderprojekt, under tid har Medåkers IF:s 
ambitioner för Parkuddens IP angående hinderbana för barn, 
ungdomar och vuxna ändrat sig. Föreningen har bland annat börjat 
titta på andra finansieringsmöjligheter än enbart Leader Mälardalen 
och vilken ytan som är aktuell att nyttja behöver också utredas.  
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Fritids- och kulturförvaltningen ser positivt på att samarbeta med 
Medåkers IF i ett projekt när föreningen vet vilken utveckling av 
Parkuddens IP dom vill ta. 

  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Medåkers IF  
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§ 23 FKN 32/2020-041 

Strategisk och ekonomiskplan 2021-2023 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden antar flerårsplanen för år 2021-
2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

  

Sammanfattning 
 Förvaltningschefen och ekon om redovisar Fritid s- och ku lturnämndens underla g till fle rårsplan 2021-2023 en ligt bila ga.  

 Förvaltningschefen och ekonom redovisar Fritids- och 
kulturnämndens underlag till flerårsplan 2021-2023 enligt bilaga. 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret.  
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§ 24 FKN 55/2020-042 

Tertial 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner tertialrapporten  
2. Fritids- och kulturnämnden överlämnar tertialrapporten till 

kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2020, 
baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på 
600 t kr.  Orsaken till den negativa avvikelsen är att inkomsterna för 
uthyrning och verksamhet minskat rejält med anledning av Corona-
pandemin. I stort sett alla bokningar av hallar, anläggningar och 
lokaler har avbokats med anledning av myndigheternas direktiv att 
inte samla fler än 50 personer. Det har fått till följd att ingen av de 
konserter och föreställningar som varit inbokade i till exempel 
medborgarhuset har genomförts. Det största tappet av intäkter har 
Ekbacksbadet gjort. All verksamhet som riktat sig mot äldre 
(vattengympa) har avbokats utifrån att personer över 70 år ska avstå 
sociala kontakter och att vistas ute i samhället på grund av coronan. 
Minskat besöksantal och även visst bortfall från kurser för yngre har 
också bidragit till det stora inkomstbortfallet. 

Prognosen bygger på antagandet att verksamhet i form av uthyrning 
av hallar och lokaler kan återupptas i normal omfattning från och 
med tidig höst samt att badet kan bedriva ”normal” verksamhet från 
och med sommaren. 

Utifrån den rådande situationen med Corona pandemin kommer 
flera av fritids- och kulturnämndens mål och mått med stor 
sannolikhet vara svåra att uppnå under 2020.  Flertalet av fritids- och 
kulturnämndens mål och mått avser arrangemang och aktiviteter av 
olika slag som ska genomföras. Det är inte möjligt med de 
rekommendationer som de statliga myndigheterna utfärdat med 
anledning av den rådande corona-pandemin. 

Förvaltningen har påbörjat arbete med åtgärdsplan för att få budget i 
balans.  
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret  
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§ 25 FKN 120/2017 

Spontanidrotts- och skatepark 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturförvaltningens investeringsbudget för 
spontaidrottsplats och skatepark om 2 836 000 överförs till 
Kommunstyrelsen för att distribueras av Arboga 
Kommunalteknik AB. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde den 13 
december 2017, § 120 att begära extra investeringsmedel för 
uppförande av anläggning för spontanidrott. 

Fritids- och kulturförvaltningen har även 600 000 kronor i 
investeringsbudget för att anlägga en skatepark. 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om lokaliseringsutredning för 
en spontanidrottsplats gjordes en översiktlig undersökning av olika 
platser. Dåvarande tekniska förvaltningen såg att Carl Bergmans 
park och Stureparken är centralt belägna i Arboga, och ligger 
därmed nära både barn och ungdomar från södra och norra delarna 
av Arboga samt i nära anslutning till fritidsgårdarna Brandsta och 
Gluggen. 

Dåvarande Tekniska förvaltningen anlitade 2019 en 
trädgårdsarkitekt för att undersöka markförhållandena ordentligt 
samt att se hur miljön i parken skulle se ut. Tjänstemän från fritid 
och kultur samt dåvarande tekniska gick igenom den kalkyl som 
företaget lämnade in på ett ungefär hur stor kostnaden skulle bli på 
det som förvaltningen och ungdomarna önskade sig av 
spontandrottsplatsen och skatepark. 

Delsumma på ytskikt och avgränsningar är 1 256 220.  

Kostnaden för att gjuta en betongplatta räknas till cirka 364 500 
kronor. Delsumman på utrustning till spontanidrottsdelen är 1 233 
079, totalt, 2 489 299 kronor och då ingår inte skateutrusning samt 
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inte markarbeten, montering, belysningsstolpar och kostnader för 
arbetstid. 

För att få ihop en totalsumma brukar det räknas på att 
kringkostnaden är lika stor som totalkostnaden. 

Fritids- och kulturförvaltningen har idag totalt i investeringsbudget 
för spontaidrottsplats och en skatepark på 2 836 000 kronor. 

 I det fortsatta arbete med att uppföra en spontanidrottsplats samt en 
skatepark vill Fritids- och kulturförvaltningen överföra den 
investeringsbudget som finns i Fritids- och kulturförvaltningens 
budget till Kommunstyrelsen för att distribueras av Arboga 
Kommunalteknik AB.  

Arboga kommunalteknik AB har kompetensen inom området, var 
man bygger bäst samt kan ta med det i detaljplanering för den vidare 
utvecklingen för staden. Fritids- och kulturförvaltningens tjänstemän 
finns med i arbetet vid framtagande av spontanidrottsplats samt 
skatepark för att få med ungdomarnas önskemål. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret, Arboga Kommunalteknik AB 
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§ 26 FKN 47/2020-008 

Biblioteksplan 2020-2022 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att anta biblioteksplanen för 2020–2022. 

2. Dokumentet ändras i första stycket under 6.1 med att "Stor 
vikt ska läggas på att nå i synnerhet lässvaga elever. 

Sammanfattning 

Förslaget till biblioteksplan för Arboga kommun har utarbetats på 
uppdrag av Fritids- och kulturnämnden i Arboga med utgångspunkt 
i den reviderade bibliotekslagen från 2014.   

Där framhålls att det i kommunerna ska finnas en övergripande, 
politiskt antagen plan som anger inriktningen för hela kommunens 
biblioteksverksamhet. 

Planen bör innehålla uppföljningsbara mål för både folk- och 
skolbibliotek och även för medieförsörjning och samarbete med 
andra kommunala förvaltningar där biblioteksverksamhet bedrivs. 

För att kunna skapa ett övergripande dokument har planen 
utarbetats i nära samråd mellan kommunens folk- och skolbibliotek. 

Biblioteksplanen har som utgångspunkt en beskrivning av de 
bibliotekssamarbeten som idag finns inom kommunens 
verksamheter. Här redogörs översiktligt för grundskolans och 
folkbibliotekets många samarbetsområden, liksom för 
Vasagymnasiets biblioteksverksamhet där bibliotekssystem och 
databaser delas med folkbiblioteket. 

I planen finns också redovisat de samarbeten som sker med 
socialförvaltningen, exempelvis Boken kommer och bokdepositioner 
på omsorgsboenden. 

I förslaget till biblioteksplan slås fast att biblioteksverksamheten som 
bedrivs i Arboga kommun ska vara angelägen för alla som bor här, 
oavsett ålder, kön, bakgrund eller förmåga. För att detta ska vara en 
meningsfull strategi krävs att de samarbeten som 
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biblioteksverksamheten bygger på förstärks, och att nya 
samarbetsformer utvecklas. 

Utifrån bibliotekslagen och andra styrdokument har vi i 
biblioteksplanen utarbetat sju målformuleringar för folkbibliotekets 
verksamhet och fyra för skolbiblioteksverksamheten att arbeta 
utifrån under åren 2020-2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 27 FKN 27/2019-803 

Önskemål från IFK Arboga Hockey för drift av ishallen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Att drift av ishallen behålls i nuvarande regi 
2. Att i samverkan med Arboga fastighets AB och Arboga 

kommunalteknik AB utreda möjligheterna till annat 
användningsområde av ishallen sommartid. 

  

Sammanfattning 

IFK Arboga hockey har inkommit med en skrivelse där de önskar 
överta driften av ishallen. Fritids- och kulturförvaltningen har utrett 
frågan tillsammans med Arboga kommunalteknik AB  och 
konstaterat att det är mer kostnadseffektivt att behålla driften i egen 
regi. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
IFK Arboga hockey, Arboga Kommunalteknik AB, Arboga Fastighet 
AB  
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§ 28 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.  
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§ 29 FKN 48/2020-800 

Minnesanteckningar Ungdomsfullmäktige 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Minnesanteckningar från två stycken ungdomsfullmäktige 
redovisades.  
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§ 30 FKN 49/2020-002 

Delegationsbeslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

  

Handling Handling Ärende   

Åtgärd/Handling Ankomstdatum Ärendenummer   

Delegationsbeslut 
visstidsanställning. 
biblioteket, 20200104-
20200630Andreas 
Sölvebring 25% 

2020-03-26 FKN 49/2020  

Delegationsbeslut 
tillsvidareanställning. 
biblioteket, från 
20200401 Andreas 
Sölvebring 75% 

2020-03-26 FKN 49/2020  

Delegationsbeslut 
visstidsanställning, 
biblioteket 20200401-
20200930, Anita 
Andersson 80% 

2020-03-26 FKN 49/2020  

Delegationsbeslut 
tillsvidareanställning 
biblioteket från och 
med 20200401, Sara 
Mather 80% 

2020-03-26 FKN 49/2020  

Delegationsbeslut 
visstidsanställning 
biblioteket 20200303-

2020-03-26 FKN 49/2020  
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20201231, Simone 
Paananen 
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§ 31 FKN 21/2020-002 

Delegationer 2020 gjorda av förvaltningschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägga de till handlingarna 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar för gjorda delegationer.  
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§ 32 FKN 57/2020-002 

Delegationsbeslut gjorda av ordförande 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Enligt politisk överenskommelse att enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut 2020-03-31, § 21 begränsa antalet ledamöter som 
närvarar vid fritids- och kulturnämndens sammanträden under 
rådande läge med anledning av coronaviruset till sju. Fyra ledamöter 
från majoriteten P7, två från S och en från SD samt att inga ersättare 
närvarar om de inte tjänstgör.  
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§ 33  

Val av ersättare i arbetsutskottet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1.  Ove Janse väljs in som ny ersättare i arbetsutskottet efter 
Razmus Schagerström som begärde sig entledigad frn 16 mars 
2020 från sina uppdrag. 

Sammanfattning 

Razmus Schagerström har inkommit med en begäran om 
entledigande den 16 mars 2020 från sina uppdrag i Fritids- och 
kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Lönekontoret, Ove Janse  
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§ 34 FKN 58/2020-009 

Meddelanden till nämnden 2020-04-23 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Handling Ärende 

Åtgärd/Handling Ärendenummer 

Beslut i KS 2020-01-14 § 18 
Kommunstyrelsens plan för intern 
kontroll 2020 

FKN 25/2020 

KS 2020-01-14 § 15 Revidering av 
kommunikationsplan vid kris 

FKN 29/2020 

KF beslut i Strategisk och 
ekonomiskplan 2020-2022 och mål och 
budget 2020. 

FKN 32/2020 
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§ 35 FKN 56/2020-106 

COVID-19 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden tackar för informationen och 
lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Kommunens inriktning och mål med arbetet kring coronaviruset är 
säkerställa att våra samhällsviktiga verksamheter upprätthålls. Målet 
är också att begränsa smittspridning och skydda riskgrupper i 
samhället. Kommunen följer de riktlinjer och rekommendationer 
som Regionens smittskyddsläkare och ansvariga myndigheter ger. 

Arbogas kommunledningsgrupp har fram till 2020-03-20 samordnat 
arbetet kring coronaviruset, covid-19.  Gruppen har följt 
händelseutvecklingen noga och har haft dagliga möten för att 
hantera situationen i kommunen på bästa sätt.  

Kommunledningsgruppen har fattat beslut om att från och med 
2020-03-23 gå upp i stabsläge och organisera sig i en 
krisledningsgrupp besående av kommundirektör, förvaltningschefer 
och vd i helägda bolag. Samtidigt upprättas ett ledningsstöd (stab) 
som stöd till krisledningsgruppen i arbetet med covid-19. Stabens 
uppgift är att vara ett organ som arbetar med rådgivning, 
informationsinhämtning, planering, koordinering, verkställande och 
uppföljning. Staben kommer att bemannas av utsedd personal från 
förvaltningarna. 

Staben upprättas eftersom det finns anledning att anta att arbetet 
kommer att fortgå under en längre period och för att stödja den 
ordinarie verksamheten. 

 Kommunikationen gällande covid-19 har samordnats i staben för att 
förmedla en kommungemensam bild. Kommunikationen ska vara 
öppen, snabb, korrekt och trygghetsskapande. Kontinuerlig 
information lämnas och det hänvisas noggrannt till ansvariga 
myndigheter och berätta sakligt om hur kommunen agerar och 
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prioriterar. I kommunikationsarbetet har även våra chefer en viktig 
funktion i att förmedla information och ge stöd till medarbetarna. 


