
  
PROTOKOLL 1 (14) 
Sammanträdesdatum  

2021-09-23  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

  
Utses att justera Mikael Söderlund med Stefan Hjalmarsson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Fritids- och kulturförvaltningens kansli 
 

Sekreterare   Paragrafer 39–49 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Mikael Söderlund 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2021-09-23 Organ Fritids- och kulturnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2021-09-27 Anslaget tas ned 2021-10-19 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen / Teams, kl 13:15 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) ordförande, Mikael Söderlund (M) 1:e vice 

ordförande, Stefan Hjalmarsson (OPA), Elisabeth Erlandsson Kaufmann 
(MP), Ove Janse (S), Annelie Green (S), Stefan Gunnarsson (SD) 

 
  

Övriga Edison Henriquez (S), Börje Blomkvist (S), Pernilla Larsson 
nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- och kulturchef 
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§ 39  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Mikael Söderlund utses att justera med Stefan Hjalmarsson 
som ersättare.  
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§ 40  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 41 FKN 62/2021-042 

Verksamhetsberättelse delår 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner delår 2021 per den 31 
augusti 2021 

2. Verksamhetsberättelsen delår överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse delår 2021 redovisas. 

 
 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 42 FKN 20/2021-800 

Information från förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturchefen redovisar sjukstatistiken från juni och juli 
samt informationen från enheterna. Coronarestrektionerna tas bort 
från och med den 29 september och vi kan börja hyra ut till 
allmänheten igen. Flytten av bokning och nyckelhantering sker den 1 
oktober, då det övergår till Kommunfastigheter i Arboga / 
Arbogabostäder. 
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§ 43 FKN 66/2021-04 

Attestförteckning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Antar attestförteckningen. 

Sammanfattning 

Ett attestreglemente med namnteckningsprov är något som 
upprättas för att säkerställa att rätt attestanter och kontrollanter har 
tillgång till konton som de ansvarar för att hantera. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomikontoret  
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§ 44 FKN 98/2020-006 

Internkontrollrapport för 2021 Inköp 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för rapporteringen av punkten Inköp i 
internkontrollplan 2021 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Granskningen har genomförts av ekonom och medlem 
inköpsgruppen. Granskningen omfattar hela kommunen. Avvikelser 
finns när det gäller gränsen för direktupphandling inte har följts 
samt inte alltid sker via ingångna avtal. Förslag till åtgärder centralt, 
översyn av kommunens inköpsorganisation, förstudie för ett 
systemstöd för inköp samt utbildningsinsatser. 

Fritids- och kulturförvaltningen behöver säkerställa att de som har 
delegation för att köpa varor och tjänster följer aktuella avtal samt 
följer riktlinjerna gällande direktupphandling. 

Förvaltningen jobbar vidare med utbildning för att ge medarbetarna 
en ökad kompetens inom området.  
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§ 45  

Val av  ordinarie ledamot samt ersättare i 
Bidragsutskottet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Ann Louise Fallqvist (M) väljs in som ny ersättare i 
bidragsutskottet efter Maritha Pettersson som begärt sig 
entledigad. 

2. Stefan Carlsson (S) väljs som ordinarie ledamot och Ove Janse 
(S) till ersättare. 

Sammanfattning 

Maritha Pettersson har inkommit med en begäran om entledigande 
den 22 oktober 2020 från sina uppdrag i Fritids- och kulturnämnden. 
Maritha satt även som ersättare i bidragsutskottet. 

2:e vice ordförande har avlidit och ny ordinarie ledamot samt 
ersättare utses. 

 
 

__________ 
 
Skickas till: 
Ann Louise Fallqvist, Stefan Carlsson, Ove Janse , Lönekontoret 
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§ 46  

Val av tillfällig ordinarie samt ersättare i 
arbetsutskottet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Till tillfällig ledamot i fritids- och kulturnämnden tills 
kommunfullmäktige förrättat sitt val av 2:e vice ordförande i 
fritids- och kulturnämnden utses Ove Janse (S). 

2. Till tillfällig ersättare i fritids- och kulturnämnden tills 
kommunfullmäktige förrättat sitt val utses Stefan Carlsson(S). 

Sammanfattning 

2:e vice ordförande har avlidit och tillfälliga val av ordinarie ledamot 
samt ersättare väljs tills dess att  kommunfullmäktige förrättat sitt 
val av 2:e vice ordförande i Fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ove Janse, Stefan Carlsson, Lönekontoret  
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§ 47 FKN 96/2020-860 

Ansökan om bidrag ur fonden Lokalhistoriska verk. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Birgit Johansson erhåller 20 000 kronor för utgivning av sitt 
nya uppslagsverk om Arboga. 

2. Bidrag tas från medel avsedda för lokalhistoriska verk, och tre 
exemplar av boken tillfaller Arboga Bibliotek. 

  

Sammanfattning 

Birgit Johansson, med ett förflutet som lärare i Arboga under 35 år, 
ansökte hösten 2020 om medel för att ge ut ett uppslagsverk om 
Arboga.  

2020-11-26 beslutade fritids- och kulturnämnden att avslå framställan 

I september 2021 inkom Birgit Johansson med en ny ansökan om 
medel för utgivning av sin bok. 

Det planerade uppslagsverket var ursprungligen tänkt att omfatta 
två delar. Av kostnadsskäl har Birgit Johansson minskat 
omfattningen till en del. Boken kommer innehålla fakta om stadens 
gator och hus och den stora mängd föreningar och kultur som finns i 
staden i korta notiser i bokstavsordning. Ett trettiotal 
samlingsrubriker ger överblickar intressanta ämnen, till exempel 
musik och konstnärer där Birgit Johansson kartlagt både amatörer 
och världskända utövare. Allt illustrerat med intressanta foton från 
Arboga museums fotoarkiv och från Birgit Johansson egna 
samlingar. 

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.  
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Försäljning av den nya boken är tänkt att ske på Arboga museum där 
skriften kan utgöra ett bidrag till Arboga minnes övriga verksamhet. 
Den eventuella vinst som blir på försäljningen ska i stort sett gå till 
Arboga minnes 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 
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  
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§ 48 FKN 22/2021-002 

Delegationer gjorde av enhetschefer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar för gjorda delegationsbeslut av 
enhetschefer.  
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§ 49 FKN 21/2021-002 

Delegationer gjorda av förvaltningschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar för gjorda delegationer under perioden 
2021-03-01 – 2021-09-01 


