
  
PROTOKOLL 1 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

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

 
 

Sekreterare   Paragrafer 27–32 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Ove Janse 
  

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

2022-05-30 Organ Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2022-06-03 Anslaget tas ned 2022-06-25 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Ahllöfsrummet, kl 13:00–15:00 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Mikael Söderlund (M), Ove Janse 

(S) 
 
  

Övriga Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- 
och kulturchef, Anne Rytzler ekonom 

 



  
PROTOKOLL 2 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 3 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Ove Janse utses som justerare med Mikael Söderlund som 
ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 FKN 13/2022-800 

Information från förvaltningen samt sjukstatistik 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisade: 

 KS-beslut som togs den 17 maj.  
 Uppdrag om översyn av Fritids- och kulturförvaltningen. 
 Information från förvaltningen 
 Sjukstatistik 
 Pulsmätning för medarbetarna 
 Likabehandlingsplan  



  
PROTOKOLL 6 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 FKN 36/2022-800 

Hällarnas camping 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade om vad som hänt sedan uppdraget 
kom 2019. 

   



  
PROTOKOLL 7 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 FKN 55/2022-020 

Attraktiv arbetsgivare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Fritids- och kulturförvaltningens svar på granskningen om 
kommunens arbete för att vara attraktiv arbetsgivare 
godkänns som fritids- och kulturnämndens svar. 

  

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 
avseende kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnderna har en ändamålsenlig styrning och uppföljning för att 
säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Revisorernas 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak har en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning för att säkerställa att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare. De anser dock att finns områden som kan 
utvecklas. 

   



  
PROTOKOLL 8 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-30  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 FKN 57/2022-042 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade förvaltningens förslag till 
åtgärdsplan för en budget i balans. 


