
  
PROTOKOLL 1 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Ove Janse med Mikael Söderlund som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Fritids- och kulturförvaltningens kansli 
 

Sekreterare   Paragrafer 45–55 

 Måns von Stedingk  
  
Ordförande   

 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  

 Ove Janse 
  

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

2021-11-25 Organ Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2021-11-30 Anslaget tas ned 2021-12-22 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Mikael Söderlund (M) 
 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Ove Janse (S) 
  

Övriga Måns von Stedingk Föreningskonsulent Arboga kommun, Susanne 
Lundberg fritids- och kulturchef 

 



  
PROTOKOLL 2 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Hittade inga poster för innehållsförteckning.  



  
PROTOKOLL 3 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 45  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Ove Janse väljs som justerare med Mikael Söderlund som 

ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 47 FKN 20/2021-800 

Information samt sjukstatistik från förvaltningen  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tacka för informationen och lägga de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade från förvaltningen samt redovisade 

sjukstatistiken.   



  
PROTOKOLL 6 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 48 FKN 27/2021-800 

Minnesanteckningar Ungdomsfullmäktige 2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige redovisar kallelse och protokoll från 

ungdomsfullmäktige 2021-10-19, samt frågor som de besvarat från 

kommunens näringslivschef.  



  
PROTOKOLL 7 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 FKN 74/2021-008 

Riktlinjer stöd till föreningar 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Fritids- och kulturnämnden antar de reviderade riktlinjerna. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk 

lag. I och med den nya lagen har riktlinjer för stöd till studieförbund 

uppdaterats. I förslaget till nya riktlinjer förtydligas även att 

kommunövergripande policys och riktlinjer ska efterlevas för att 

studieförbund ska vara bidragsberättigade.   



  
PROTOKOLL 8 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50 FKN 74/2021-008 

Riktlinjer till stöd för studieförbund 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Fritids- och kulturnämnden antar de reviderade riktlinjerna. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk 

lag. I och med den nya lagen har riktlinjer för stöd till organisationer 

uppdaterats. I förslaget till nya riktlinjer förtydligas även att 

kommunövergripande policys och riktlinjer ska efterlevas för att 

organisationer ska vara bidragsberättigade.   



  
PROTOKOLL 9 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 51 FKN 82/2021-006 

Sammanträdesplan 2022 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Fritids- och kulturnämnden antar sammanträdesplanen för år 

2022 med förändringen att AU sker den 22/3 och nämnd 5/4.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturförvaltningen har jobbat ett förslag till 

sammanträdesplan för år 2022, man har tagit i beaktande  den 

ekonomiska planeringen för år 2022.  



  
PROTOKOLL 10 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 52 FKN 86/2021-008 

Internkontrollplan 2022 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar. 

1. Fritids- och kulturnämnden antar internkontrollplanen för år 

2021.  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott arbetade under arbeta 

under arbetsutskottet fram en internkontrollplan för år 2021, man 

diskuterade och bedömde risker och konsekvenser samt om 

processen ska hanteras eller accepteras.   



  
PROTOKOLL 11 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53 FKN 87/2021-805 

Ansökan om bidrag Arkiv Västmanland 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

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

för år 2022. 

Sammanfattning 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd på 42 000 kr för år 

2022 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 2022 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. 

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 betydelsefulla närvaro i 

Arboga kommun och den förbättrade arkivservice kommunens 

allmänhet, föreningar och företag kan räkna med på grund av 

Arkivcentrum, föreslås därför fritids- och kulturnämnden besluta att 

Arkiv Västmanland erhåller det sökta bidraget om 42 000 kronor för 

2022.  



  
PROTOKOLL 12 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 54 FKN 40/2021-102 

Val av ordinarie samt ersättare till arbetsutskottet 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Till ledamot i fritids- och kulturnämndens arbetsutskott och 

som 2:e vice ordförande i fritids- och kulturnämnden utses 

Ove Janse (S). 

2. Till  ersättare i fritids- och kulturnämnden arbetsutskott utses 

Stefan Carlsson(S). 

Sammanfattning 

Tidigare tillfälliga val i väntan på fullmäktiges beslut upphävs och 

blir ordinarie.  



  
PROTOKOLL 13 (13) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-25  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 55 FKN 88/2021-008 

Redovisning - Prövning av barns bästa , internkontroll 
för år 2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för rapporteringen av punkten Prövning av barns 

bästa i internkontrollplan 2021 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg med inriktning 

mot barn och unga har tillsammans med utsedd arbetsgrupp 

genomfört kontroll av slumpvis valda ärenden från förvaltningar och 

bolag. Kontrollmomentet omfattar granskning av att beslut har 

föregåtts av en prövning för barns bästa. Kontrollen har genomförts 

med stöd av barnchecklistan som ger en vägledning inför beslut 

kring hur och på vilket sätt beslut påverkar barn som grupp och hur 

deras rättigheter tas tillvara. 

Vid kontrollen av de granskade ärendena noterades följande. 

• Kommunen har vid granskningstillfället 874 hanterade 

ärenden och alla ärenden berör inte barn direkt eller indirekt. 

Av de 17 ärenden som granskades finns det prövning av barns 

bästa i fem av beslutsunderlagen. 

  

Av de tre granskade ärendena från fritids- och kulturnämnden fanns 

det beslutsunderlag för prövning av barns bästa i samtliga tre fall. 

  


