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§ 20  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. 1. Ove Janse (S) utses att justera protokollet tillsammans med 
ordförande. 

2. 2. Stefan Gunnarsson (SD) utses som ersättare för justeraren 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 21  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 22 FKN 20/2021-800 

Information från förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Marita Garman från Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Elisabeth Fornelius från Socialförvaltningen berättar om ESF-
projektet vägar framåt, ett projekt i samarbete där Fritids- och 
kulturförvaltningen ingår. 

Förvaltningschefen informerade om nuläget för covid- 19, 
riktlinjerna är förlängda till den 2 maj, förvaltningen väntar 
att  under veckan att få nya restriktioner från regeringen.  

Sjukstatistiken i förvaltningen är fortsatt låg. 

Förvaltningschefen informerade från verksamheterna enligt bilaga. 

 
 

 
 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 23 FKN 39/2021-042 

Tertial 1 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

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

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

 Nämnderna ska, enligt Arboga kommuns reglementet inom sitt 
område, se till, att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva 
verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 
och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 
utvecklas i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 
fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga.  

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 
följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre 
gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med mars samt årsprognos,  

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 
årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2021, 
baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på 
350 t kr. Orsaken till den negativa avvikelsen är att inkomsterna för 
uthyrning och verksamhet minskat rejält med anledning av 
coronapandemin. 

Med anledning de restriktioner som gäller för att minska 
smittspridningen av coronaviruset är det endast tillåtet för barn och 
unga födda 2002 och senare att träna och ha andra fritidsaktiviteter i 
kommunala anläggningar. Allmänna sammankomster får samla 
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maximalt åtta personer och det gör att uthyrning av samlingslokaler, 
biograf och medborgarhuset inte är möjlig.   

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. 

För att minska kostnaderna är förvaltningen restriktiv med 
korttidsvikarier. Arrangemang som inte kan genomföras minskar på 
utgifterna och stängd och delvis stängd verksamhet medför 
minskade uppvärmnings- och elkostnader och minskat behov av 
inköp till verksamheterna. Nämnden har reducerad hyra för 
medborgarhuset under den tid Region Västmanland hyr lokal för 
vaccination. Nämndens budgetpost för oförutsedda utgifter nyttjas 
inte och nämnden har haft reducerat antal ledamöter med anledning 
av den pågående coronapandemin.   

På nämndens plussida finns statlig ersättning för sjuklönekostnader 
samt att nämndsekreteraren lånas ut som styrelsesekreterare till två 
av kommunens helägda bolag. 

Utifrån den rådande situationen med coronapandemin kommer flera 
av fritids- och kulturnämndens mål och mått med stor sannolikhet 
vara svåra att uppnå under 2021. 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 utfärdats med anledning av den rådande 
coronapandemin. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 24 FKN 38/2021-041 

Strategisk och ekonomiskplan 2022-2024 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden antar flerårsplanen för år 2022-
2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Nämndernas/styrelsens underlag till strategisk- och ekonomisk plan 
inlämnas till ekonomienheten för sammanställning inför 
budgetberedningen i maj. Underlagen ligger till grund för beslut om 
prioriteringar på kommunnivå som tas av kommunfullmäktige i 
september. 

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens 
nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av 
nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Förslag till 
effektivisering och ransonering inklusive analys av konsekvenser tas 
fram för att nå ekonomisk balans. Analysen ska även innehålla 
nämndens investeringsbehov de kommande tre åren och dess 
konsekvenser på driftkostnaderna. 

Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
fritids- och kulturverksamheten. Intresset för fritids- och 
kulturaktiviteter är stort i Arboga och utgör en viktig del av det 
moderna samhället. Ett rikt fritids- och kulturliv bidrar till stadens 
attraktivitet för boende, näringsliv, handel och besöksnäring. 

Nämnden ansvarar för biblioteket, Ekbacksbadet, ungdomsenheten 
med kulturskola och fritidsgård samt verksamheter inom förening 
och idrott. Biblioteket är förutom folkbibliotek också skolbibliotek för 
grundskolan i Arboga kommun. I bibliotekets verksamhet ligger 
även ansvar för kommunens konstsamling och att vara rådgivande 
vid konstnärlig utsmyckning. Dessutom ansvarar biblioteket för 
medborgarkontoret. Nämnden ansvarar för registrering av lotteri 
enligt 6 kapitlet 9 § spellagen. 
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Nämnden bedriver till största delen icke lagstyrd verksamhet. Inom 
fritids- och kulturnämndens område är det bibliotek, 
lotteriregistreringen och öppen fritidsverksamhet som är lagreglerad. 

Enligt Barnkonventionen ska särskild hänsyn tas till barns 
rättigheter. Barns rätt till delaktighet är en demokratisk rättighet och 
grundpelare för att kunna förverkliga alla andra rättigheter i 
Barnkonventionen. Delaktighet gör barnet till en likvärdig människa 
som tas på allvar. Fritids- och kulturnämndens verksamhet bedrivs 
för att på bästa sätt möjliggöra barns delaktighet och försvara barns 
rättigheter enligt lagen. 

Lokaler, anläggningar och hallar inom fritids- och kulturnämnden 
har behov av upprustning och ny teknisk utrustning. Vissa delar 
ansvarar fastighetsbolaget för och vissa delar är förvaltningens 
ansvar. Till exempel behöver den tekniska utrustningen: ljud- och 
bildanläggningar i flera av verksamhetslokalerna och 
anläggningarna uppdateras eller bytas ut. Lokaler behöver anpassas 
för att kunna fungera optimalt i verksamheterna. För den fortsatta 
digitaliseringen är det nödvändigt med nya funktionella 
verksamhetssystem. 

För att det ska vara möjligt att kunna göra en hållbar planering och 
utveckling för eventuella ny-, till- och ombyggnationer av 
utomhusanläggningar (bland annat Mekens planer, Ekbackens IP, 
Sturevallen, spontanidrottsplats och skatepark) behöver den 
samordnas med andra övergripande planer i kommunen, till 
exempel översiktsplanen, byggnation av ny grundskola, 
bostadsbyggnation och centrumutveckling. Utredning, som 
innefattar behovsbedömning, lokalisering och placering, behöver 
genomföras och också avse markförhållanden. Innan ovanstående 
genomlysning genomförts är det inte möjligt att uppskatta eventuella 
investeringskostnader. 

Utmaningen för fritids- och kulturnämnden är att kunna erbjuda ett 
rikt utbud på fritids- och kulturaktiviteter trots stramare ekonomiska 
ramar.  

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 25 FKN 37/2021-008 

Uthyrningspolicy för tillfällig lokaluthyrning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

1. Anta uthyrningspolicyn för tillfälliga lokaluthyrningar. 

Sammanfattning 

Arboga kommun har fattat beslut om en ny handlingsplan för arbetet 
med barnkonventionen efter att denne blev lag 2019-01-01.  

En ny ANDT-policy har tagits fram i Arboga kommun för att 
uppdatera den tidigare policyn.  

Då alla dessa faktorer påverkar verksamheter i andra delar av 
kommunen har fritids- och kulturförvaltningen sett över 
uthyrningspolicyn som gäller hyra av kommunala idrottshallar, 
möteslokaler och anläggningar 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 26 FKN 37/2021-008 

Policy för stöd till organisation i Arboga kommun 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta policy för stöd till organisationer i Arboga kommun 

Sammanfattning 

Arboga kommun har fattat beslut om en ny handlingsplan för arbetet 
med barnkonventionen efter att denne blev lag 2019-01-01.  

En ny ANDT-policy har tagits fram i Arboga kommun för att 
uppdatera den tidigare policyn.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 13 (17) 
Sammanträdesdatum  

2021-04-29  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27 FKN 86/2019-820 

Medåkers Bibliotek 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Säga upp avtalet om drift av Medåkers bibliotek från och med 
2022-01-01. 

2. Bidraget till Medåkers bibliotek i form av att fritids- och 
kulturnämnden betalar hyra och lokalvård upphör efter 2021 

3. Driftbidraget till Medåkers bibliotek upphör efter 2021 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2019-10-10, § 41, Dnr 56/2019 
om uppdrag gällande framtida effektiviseringar. Ett av uppdragen är 
att utreda bidraget till Medåkers bibliotek. 

Framtid Medåker får 5 000 kronor i driftbidrag varje år samt hyran 
betald för lokalen, som är inrymd i Medåkers skola. Dessutom får 
Framtid Medåker lokalvård bekostad av fritids- och kulturnämnden. 
Total budget 2021 50 000 kronor. 

Driftavtalet, med driftbidrag, kostnader för hyra och lokalvård sägs 
upp. 

__________ 
 
Skickas till: 
Framtid Medåker 
Akten  
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§ 28 FKN 85/2019-820 

Reducering Anläggning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. De arbetsuppgifter samt den del av driftansvaret som utförs 
av fritids- och kulturförvaltningen avseende anläggningar 
överförs till Arboga Kommunalteknik AB  

2. Fritids- och kulturnämnden beslutar om driftbidrag (netto) för 
dessa åtaganden till Arboga kommunalteknik AB. För 
arbetsuppgifter som avser administrativa uppdrag erhålls 
inget driftbidrag. 

3. Nuvarande 1,0 tjänst som administrativ assistent på fritids- 
och kulturförvaltningen dras in. 

4. Gäller från och med 2021-07-01. 
5. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att i samverkan 

med Arboga kommunalteknik AB vidta erforderliga åtgärder 
som behövs för verksamhetsövergången. 

  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturförvaltningen har ansvaret för anläggningar och 
hallar i kommunen. Det gäller både byggnader, elljusspår, badplatser 
och campingplats. Dessutom får några föreningar driftbidrag till 
egen anläggning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10, om ett riktat 
effektiviseringskrav uppgående till 500 t kr, som gäller 
verksamhetsövergång av anläggningsansvar.  Kommunfullmäktige 
beslutade 2020-11-26 om revidering av Strategisk och ekonomisk 
plan 2021-2023. Det riktade effektiviseringskravet ändrades till 250 t 
kr för 2020 då förändringarna beräknas börja från halvårsskiftet 
2021.  

Fritids- och kulturchefen fick, utifrån ovanstående, uppdrag från 
kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för hur flytt av 
ansvaret för anläggningar kan genomföras med förväntad 
effektivisering. 
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De arbetsuppgifter samt den del av driftansvaret som utförs av 
fritids- och kulturförvaltningen och som avser anläggningar överförs 
Arboga Kommunalteknik AB. Överföringen förväntas medföra 
samordningsvinster eftersom likvärdiga funktioner finns uppbyggda 
på flera ställen i koncernen.  

Fritids- och kulturnämnden beslutar om driftbidrag för dessa 
åtaganden till bolaget. Detta sker i samband med att nämnden 
beslutar om budgetramar per verksamhet/enhet.  

För arbetsuppgifter som avser nuvarande administrativa uppdrag 
inom förvaltningen erhålls inget driftbidrag.  

Drift- och skötselbidrag (föreningsbidrag) av anläggningar som sköts 
av föreningar överförs inte till bolagen utan fortsätter i nuvarande 
form.  Detta gäller även driftbidrag för egna anläggningar såsom 
Teknikbacken. Ridhuset ägs av privat aktör och hyrs av fritids- och 
kulturförvaltningen tills nu gällande avtal går ut. 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om 
taxor och avgifter för anläggningar och hallar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten  
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§ 29 FKN 19/2021-800 

Redovisning förebyggande ungdomsarbete 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

På grund av Coronapandemin är möjligheterna att genomföra 
aktiviteter begränsade. Fokus ligger på att samla information från 
ungdomar, just nu motorburna ungdomar. Det planeras också en 
informationsinsats kopplad till ANDT-området där föreningslivet 
kommer att spela en stor roll.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 30 FKN 47/2021-800 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

KS 2021-03-30 § 57 Utvärdering av kommunens samlade 
internkontroll 2020 FKN 25/2020 
KS 2021-03-30 § 68 Hantering av kommunstyrelsens sammanträden 
med anledning av coronaviruset FKN 97/2020 
 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


