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§ 62  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Stefan Gunnarsson väljs att justera med Mikael Söderlund 
som ersättare.  
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§ 63  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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Sammanträdesdatum  
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§ 64 FKN 93/2020-041 

Strategisk och ekonomiskplan 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Fritids- och kulturnämndens mål 2021 antas 
2. Budget för 2021 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige 
3. Delegera till fritids- och kulturchef att vid behov göra 

nödvändiga omfördelningar inom ramen för 
verksamhetsområdet. 

4. Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för nämnden. 
5. Investeringsbudget för 2021 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 
6. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 

utredningsuppdragen. 

  

Sammanfattning 

Strategisk- och ekonomiskplan är öppen för allmänheten, en åhörare 
i lokalen och två åhörare via teams deltog. 

Fritids- och kulturförvaltningens förslag till Strategisk och 
ekonomisk plan 2021. 

Fritids- och kulturförvaltningen har en budgetram på 40 571 t kr 
fördelat på de olika enheterna samt en investeringsbudget på 1 300 t 
kr. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 65 FKN 81/2020-042 

Ekonomiskredovisning delåret 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för fritids- och kulturnämnden delår 2020 
kompletteras med delårets resultat (ekonomiuppföljning) 

Fritids- och kulturnämnden godkände verksamhetsberättelse för 
delår 2020 den 3 september 2020 § 55. Verksamhetsberättelsen delår 
2020 kompletteras med avsnitt 6: Delårets resultat och investeringar, 
text under nämndens mål: ”fritids- och kulturförvaltningen ska ha en 
god ekonomisk hushållning” samt text om ekonomi under rubriken 
sammanfattning.   

Ekonomisk sammanställning är redan skickad till kommunstyrelsen. 

  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 66 FKN 42/2020-042 

Ekonomisk redovisning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ekonomiska redovisningen per 31 oktober redovisades. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 67 FKN 27/2020-800 

Information från verksamheterna och förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade från verksamheterna, sjukstatistiken 
och om covid-19 läget i kommunen. 

Information om folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna 
råd i Västmanland och de beslut som fattats lokalt i Arboga kommun 
med anledning av dessa. 

Information om regeringens beslut att det som huvudregel är 
förbjudet att anordna sammankomster och offentliga tillställningar 
med fler än åtta deltagare. Undantaget är begravningar med 
maximalt 20 deltagare. 

Information om att Länsstyrelsen Västmanland i samråd med 
smittskyddsläkaren fattat beslut om att regeringens regel om åtta 
personer i publiken ska gälla även för sittande publik. Beslutet träder 
i kraft tisdagen den 24 november. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 68 FKN 85/2020-002 

Reviderad Delegationsordning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Delegationsordning för fritids- och kulturnämnden inklusive 
förvaltningschefens vidaredelegation antas. 

2. Nu gällande delegationsordning för fritids- och 
kulturnämnden upphävs. 

3. Delegationsordningen gäller från och med den 1 december 
2020 

Sammanfattning 

Behov av revidering av fritids- och kulturnämndens 
delegationsordning har uppmärksammats.  

Bland ändringarna kan nämnas att några punkter gällande 
personalfrågor flyttas från kommunövergripande till 
förvaltningsinterna.  

Hyresavtal föreslås tecknas av kommundirektören för alla 
kommunens verksamheter och ekonomidelen uppdateras i övrigt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 69 FKN 65/2016-101 

Medborgarförslag- Upprättande till minne av Palle 
Knuhtsen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

1. Inga riktlinjer avseende plaketter upprättas. 
2.  Arbogas specifika kännetecken som kännetecknar de lokala 

stjärnorna finns redan. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden fick, enligt beslut i kommunfullmäktige, 
§ 18, 2017-03-30 i uppdrag att ta fram riktlinjer för hanteringen av 
minnesplaketter i Arboga kommun. 

Fritids- och kulturförvaltningen har haft svårt att skapa en modell för 
rättvisande bedömning av vem som är känd och ska bli hyllad med 
en plakett. Vad är känd? Känd i Arboga med omnejd, i Sverige eller 
globalt?  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 70 FKN 54/2018-101 

Remiss av Motion- Arboga Museums verksamhet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 
 

1. Att kommunen ej kan ta ställning om Arboga Museum ska 
finnas kvar som kulturarv i Arboga. 

2. Att motionen avslås då föreningen fått andra finansiella 
lösningar. 

Sammanfattning 

Arboga minne driver ett viktigt kulturarv och det är angeläget att 
Arboga minne kan fortsätta driva sin verksamhet. Någon möjlighet 
att stötta Arboga minne ytterligare finns inte inom den budgetram 
fritids- och kulturförvaltningen tilldelats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 12 (26) 
Sammanträdesdatum  

2020-11-26  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 71 FKN 94/2020-805 

Ansökan om verksamhetsstöd Arkiv Västmanland 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Arkiv Västmanland erhåller det sökta bidraget om 42 000 kr 
för år 2021. 

Sammanfattning 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd på 42 000 kr för år 
2021 från Arboga kommun.  

Arkiv Västmanland är en ideell, sammanhållande 
medlemsorganisation för länets enskilda arkiv, det vill säga arkiv 
från den enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv. 

Ansökan av verksamhetsmedel för 2021 baseras på att det totalt 
ansöks om 799 000 kronor från länets kommuner och 800 000 kronor 
från Region Västmanland. Fördelningen av stöd till respektive 
kommun i samarbetet utgår från SCB:s befolkningsstatistik. 

I Regional Kulturplan för Västmanland 2019 - 2022 slås fast att en av 
Arkiv Västmanlands prioriteringar för perioden är att vidareutveckla 
verksamheten Arkivcentrum Arboga tillsammans med 
ArkivCentrum Örebro län. Stor vikt läggs därför vid både 
bevarandefrågor och det publika arbetet, såsom demokratifrämjande 
insatser i skolorna.  

Arkiv Västmanlands verksamhet ligger väl i linje med Arboga 
kommuns mål om att på olika sätt stödja det lokala föreningslivet. 
Mot bakgrund av Arkiv Västmanlands ökande närvaro i Arboga 
kommun och den förbättrade arkivservice kommunens föreningar 
kan räkna med på grund av lokaliseringen av den nya arkivlokalen 
till Arboga, föreslås därför fritids- och kulturnämnden besluta att 
Arkiv Västmanland erhåller det sökta bidraget om 42 000 kronor för 
2021. 

__________ 
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Skickas till: 
Kajsa Fex Fritz 
Arkiv Västmanland 
Akten  
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§ 72 FKN 96/2020-860 

Ansökan om bidrag från fonden lokalhistoriska verk 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Ansökan om bidrag för utgivning av ett uppslagsverk avslås. 

  

Sammanfattning 

Birgit Johansson, med ett förflutet som lärare i Arboga under 35 år, 
ansöker om medel för att ge ut ett uppslagsverk om Arboga.  

Det planerade uppslagsverket är tänkt att omfatta två delar. Den 
första delen kommer innehålla uppgifter om personer med 
anknytning till Arboga i alfabetisk ordning. Den andra delen 
innehåller övriga intressanta detaljer och ämnen rörande Arboga, 
även de i bokstavsordning. Det är fakta som Birgit Johansson under 
sina sextio år i Arboga kommit i kontakt med och finner vara 
intressanta. Boken kommer innehålla en stor mängd bilder, dels från 
Arboga museums fotoarkiv, dels från Birgit Johanssons egna 
samlingar. Det exakta sidantalet är ännu inte fastställt, varför ett 
exakt belopp för ansökan är svår att ange.  

Till sin utgivning av boken Så minns jag år 2015 erhöll Birgit 
Johansson 20 000 kronor från Fritids- och Kulturnämnden. Så minns 
jag behandlade Birgit Johanssons liv och de olika uppdrag hon haft i 
Arboga, i synnerhet som mellanstadielärare. Boken som ger en god 
bild av livet i Arboga från 1960-talet och framåt ingår i Arboga 
biblioteks lokalsamling.  

Försäljning av den nya boken är tänkt att ske på Arboga museum där 
skriften kan utgöra ett bidrag till Arboga minnes övriga verksamhet. 

Birgit Johansson har med sin mångåriga erfarenhet inom skolan, 
med sin tidigare bokutgivning och genom åtskilliga lokala uppdrag 
som ofta inneburit skriftliga bidrag, en stark ställning som nutida 
Arbogaskildrare. Med tanke på Birgit Johanssons goda 
textbehandling och stora kännedom om livet i Arboga som det tett 
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sig från 1960-talet och fram till idag föreslås att Birgit Johansson 
erhåller 20 000 kronor för utgivning av sitt nya uppslagsverk om 
Arboga. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kajsa Fex Fritz 
Birgit Johansson 
Akten  
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§ 73 FKN 95/2020-006 

Sammanträdesplan 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Sammanträdesplanen för år 2021 antas. 

Sammanfattning 

Förslag för sammanträdesplan för år 2021 redovisas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 74 FKN 24/2020-809 

Förebyggande ungdomsarbete 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under sommaren har en stor andel av kommunens barn och unga 
utnyttjat möjligheten till gratis bad på Ekbacksbadet. Nu har detta 
sammanställts och det totala antalet som nyttjade möjligheten till 
gratis bad var 1376 stycken, av dessa var 751 pojkar och 625 flickor. 
Det är en stor mängd barn och ungdomar som har nåtts, enligt SCB 
är det totalt 1476 personer skrivna i Arboga i den åldern, det visar på 
att möjligheten till gratis bad varit väldigt uppskattat.  

Trygghetsvandringarna har gett effekt och under hösten testas nya 
varianter av trygghetsvandringar för att kunna identifiera och stötta 
fler personer.  

Onsdagsaktiviteterna på Gluggen fortsätter och ger resultat. 

I november 2020 planeras ledarutbildningar för ungdomar för att 
skapa förebilder och stötta ungdomar i sitt eget ledarskap.   

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 75 FKN 49/2020-002 

Delegationsbeslut gjorda av enhetschefer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gjord delegation av enhetschef redovisades. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 76 FKN 21/2020-002 

Delegationsbeslut gjorda av förvaltningschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gjord delegation av förvaltningschef redovisades. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 77 FKN 66/2020-800 

Årskort Ekbacksbadet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Ekbacksbadets årskort förlängs med den tid som 
folkhälsomyndighetens lokala restriktioner gäller. 

Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten beslutade den 2020-11-12 om skärpta 
allmänna råd i bland annat Västmanland. De allmänna råden gäller 
till och med den 13 december, men kan förlängas. Bland annat får de 
skärpta allmänna råden till följd att Ekbacksbadet stängs för 
allmänheten.  Det gör att de med giltiga årskort på badet inte kan 
nyttja dessa. 

__________ 
 
Skickas till: 
Maria Jonsson 
Akten  
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§ 78 FKN 101/2020-862 

Rutan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Arboga teaterförenings, Svenska kyrkan Arbogabygdens 
församlings samt Arboga museums faktureras inte för deras 
bidrag till Rutan 2020 på 5 000 kronor per förening, totalt 15 
000 kronor. 

Sammanfattning 

RUTAN-programmet är en samverkan mellan Arboga stadsbibliotek, 
Arboga teaterförening, Svenska kyrkan Arbogabygdens församling 
samt Arboga museum. Syftet är att bjuda på bra barnteater- 
föreställningar i respektive lokaler för en prioriterad grupp som 
Rutans, barn i förskoleåldern.  Projektet ”Ett kulturliv för alla – 
teater”, som Västmanlands Teater står bakom, med stöd av Region 
Västmanland gör det möjligt att erbjuda 
kvalitetsteaterföreställningar för de yngsta. Projektet har till syfte att 
bredda kulturlivet och visa att teater kan arrangeras även på scener 
som inte i första hand är tänkta för teater. Fyra föreställningar 
erbjuds per termin. 

  

Förutom att Arboga stadsbibliotek har budget för RUTAN-
programmet finansieras det genom bidrag från Kulturrådet, Region 
Västmanland och bidrag från de olika samverkansparterna. Arboga 
teaterförening, Svenska kyrkan Arbogabygdens församling samt 
Arboga museum bidrar med 5 000 kronor/år vardera. Denna summa 
faktureras årligen av Arboga stadsbibliotek. 

2020 har det inte varit möjligt att genomföra programmet fullt ut 
med anledning av den pågående coronapandemin. De samverkande 
Arbogaparterna har svårt att bedriva sin verksamhet under 
pandemin, med minskade inkomster som följd. För att ge 
föreningarna möjlighet att fortsätta sin medverkan i, det ur 
publikhänseende framgångsrika Rutansamarbetet, även efter 
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pandemin föreslås att Arboga stadsbibliotek inte fakturerar för 
föreningarnas del i projektet 2020. Detta kan likställas med att andra 
föreningar inte kunnat genomföra sitt åtagande med aktiviteter 
under 2020 på grund av coronpandemin men fått behålla dessa 
ersättningar. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga teaterförenings 
Svenska kyrkan Arbogabygdens församlings  
Arboga museums 
Kajsa Fex Fritz 
Akten  
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§ 79 FKN 100/2020-004 

Minimal pappershantering vid ärendehantering i 
Arboga kommuns fritids- och kulturnämnd. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i 
diariet, skannas för att därefter gallras direkt. 

2. Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt utan avser 
pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och 
med 2021-01-01.  

Sammanfattning 

För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Arboga 
genom inköp av ett gemensamt it-stöd för Köping, Kungsör och 
Arboga. Systemet, w3d3, är ett i kommunala och statliga 
sammanhang välkänt och väl spritt använt stöd för detta syfte. Det 
betyder att samtliga ärenden som hanteras i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige finns i vårt digitala diarium med komplett 
information.  

Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende 
dessutom skapa pappersakter med samma information, bestått. Det 
innebär idag att vi har två uppsättningar av samma information, dels 
digitalt, dels på papper.  

Att arbetet med pappersakter har varit ett fortsatt naturligt sätt att 
arbeta har delvis att göra med ursprungsprincipen, det vill säga att 
allmänna handlingar ska bevaras i det format som de upprättas i 
eller har inkommit till en myndighet. Handlingar som kommit till 
kommunen på papper har således skannats in och sparats ner i det 
digitala ärendehanteringssystemet. Handlingar som kommer till 
kommunen digitalt har skrivits ut och sparats ner i pappersakter. 
Allt för att de båda parallella systemen ska vara kompletta.  

Idag, 2020, inkommer allt färre handlingar till kommunen på papper. 
Det innebär ett omfattande merarbete för kansliet att skriva ut dessa 
handlingar för att underhålla de båda systemen för lagring. Det är få 
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handlingar som kräver namnunderskrifter och för den sakens skull 
behöver bevaras på papper. Det handlar om handlingar som enligt 
lag kräver ett egenhändigt undertecknande eller underskrift för att 
vara giltiga, exempelvis köpehandlingar och skriftliga avtal. Detta så 
länge vi inte arbetar med elektronisk signering. Då kan även dessa 
handlingstyper hanteras som original i elektronisk form. Även vissa 
andra handlingar av vikt kan behövas bevaras i pappersform. 
Exempelvis handlingar som kan behövas utifrån bevisvärde eller är 
nödvändiga för identifiering eller kartor som inte är lämpliga att 
bevara i elektronisk form.  

Ärendebeskrivning 

Därför föreslås följande undantag från beslutet om direktgallring av 
inkomna handlingar och att dessa handlingar fortsatt ska bevaras i 
pappersform, föreslaget förfarande finns i bilaga 1: 

 Skriftliga avtal 
 Protokoll 
 Handlingar som kan styrka en bevissituation eller är 

nödvändiga för identifiering. 
 Handlingar som inte kan bevaras fullgott elektroniskt. 

Varför behövs ett politiskt beslut? 

Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i 
original utgör gallring enligt riksarkivets definitioner. Gallring av 
allmänna handlingar är tillåtet med stöd av arkivlagen men 
förutsätter att myndigheten fattat beslut om det, även om inte alla 
kommuner som ändrat arbetssättet faktiskt har tagit ett sådant 
beslut. Hanteringen kommer att dokumenteras i kommunens 
dokumenthanteringsplaner när de uppdateras efter detta beslut. 
Varje myndighet inom Arboga kommun behöver således fatta ett 
eget beslut om detta.  

Från när föreslås beslutet gälla? 

Att byta arbetssätt gällande handlingar är naturligt att göra vid ett 
årsskifte. Därför föreslås att alla ärenden startade till och med 2020-
12-31 fortsatt är kompletta i pappersform medan ärenden startade 
från och med 2021-01-01 enbart är kompletta i digital form, med ett 
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bevarandekrav på handlingar i papper utifrån undantagen 
uppräknade ovan.  

Vad händer med arkivering av handlingar utifrån beslutet? 

Beslutet innebär att vi betraktar vårt diariesystem w3d3 som det 
arkiv där handlingar finns tills vi har ett e-arkivsystem på plats. I det 
gamla sättets terminologi utgör då w3d3 såväl närarkiv som 
mellanarkiv, vilket överensstämmer med dagens sätt att arbeta. 
Fritids- och kulturförvaltningen i Arboga har sitt slutarkiv för 
pappershandlingar som arkiverats i Rådhuset och i Arkivcentrum. 
Framtidens arkiv kommer vara i elektronisk form för alla 
myndigheter. Kommunen har börjat omvärldsbevaka och skaffar sig 
kunskap i frågan inför ett sådant beslut, men det kommer ta ett antal 
år innan vi kommer kunna leverera information till ett e-arkiv för 
första gången.  

Bedömningen är att vi på fritids- och kulturförvaltningen att vi följer 
kansliet och inte kan invänta en e-arkivlösning för denna förändring 
om vi inte vill fortsätta dubbelarbeta flera år till, och det kommer då 
även att finnas mindre tid för att utveckla arbetssätten i övrigt. 
Resurs frigörs genom detta beslut främst på arkivsidan på 
förvaltningen.  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 80 FKN 102/2020-004 

Dokumentahanteringsplan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut. 

1. Dokumenthanteringsplanen godkänns med de justeringar 
som gjorts till anpassning av minimal pappershantering. 

Sammanfattning 

Dokumentahanteringsplan revideras för att kunna ha minimal 
pappershantering vid ärendehantering i Arboga kommuns fritids- 
och kulturnämnd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


