
  
PROTOKOLL 1 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

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

Fritids- och kulturförvaltningens kansli 
 

Sekreterare   Paragrafer 25–36 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Mikael Söderlund 
  

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

2022-06-14 Organ Fritids- och kulturnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2022-06-20 Anslaget tas ned 2022-07-12 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Biblioteket, kl 13:15–16:30 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) ordförande, Mikael Söderlund (M) 1:e vice 

ordförande, Ove Janse (S) 2:e vice ordförande, Elisabeth Erlandsson 
Kaufmann (MP), Stefan Hjalmarsson (OPA), Stefan Carlsson (S), Börje 
Blomkvist (S) 

 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Carina Viding (SD), Ann Louise Fallqvist (M), Håkan Sandberg (L), Edison 
Henriquez (S), Lena Viborg (S) 

  

Övriga 

Anne Rytzler ekonom, Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, 
Susanne Lundberg fritids- och kulturchef, Marita Garman 
Ungdomskoordinator  § 1-3, Elisabeth Fornelius Ungdomsföljare / 
Integrationshandläggare  § 1-3, Måns von Stedingk Föreningskonsulent  § 
4, Lena Rönnberg Teamledare § 4 

 



  
PROTOKOLL 2 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 
Ärende Sida 
Hittade inga poster för innehållsförteckning.  



  
PROTOKOLL 3 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 25  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Mikael Söderlund väljs att justera protokollet med Ove Janse 
som ersättare. 

  



  
PROTOKOLL 4 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 26  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs 

  



  
PROTOKOLL 5 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27  

Vägar framåt 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ungdomskoordinatorn samt Ungdomsföljare / 
Integrationshandläggare redovisade hur arbetet med "Vägar framåt" 
gått sedan starten. 

Vägar framåt, är ett projekt som Arboga kommun deltar i 
tillsammans med Region Västmanland och tre andra kommuner för 
att öka utbildningsnivån och hälsan bland unga i länet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 6 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28  

Information från Förebyggande ungdomsarbete 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Teamledaren från Socialförvaltningen samt föreningskonsulenteten 
från fritids- och kulturförvaltningen, redovisade vilket jobb 
förebyggande rådet gjorde innan pandemin och vilket jobb som är 
planerat och även utfört efter pandemin. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 7 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 FKN 13/2022-800 

Information från förvaltningen samt sjukstatistik 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

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 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 8 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 FKN 57/2022-042 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Godkänna förvaltningens förslag till åtgärdsplan för budget i 
balans 

2. 100 t kr av den kvarvarande budgeten för föreningsstöd delas 
inte ut 

3. 20 t kr av den kvarvarande budgeten för konstinköp används 
inte 

4. Överlämnar åtgärdsplanen 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 2022, 
baserat på utfall till och med mars, ett underskott på - 500 t kr. 
Orsaken till den negativa avvikelsen är minskade inkomster på 
grund av coronapandemin samt höga elpriser.  
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I tertialrapporten redovisades åtgärder, som genererar 500 t kr. Det 
gör att det prognostiserade underskottet halveras från – 1 000 t kr till 
– 500 t kr. Åtgärderna innefattar minskade personalkostnader, 
utlåning av nämndsekreterare och att budgetposten för oförutsedda 
utgifter inte används. 

Åtgärder motsvarande ytterligare 340 t kr har arbetats fram av 
fritids- och kulturförvaltningen. 100 t kr av den kvarvarande 
budgeten för föreningsstöd delas inte ut, 20 t kr av den kvarvarande 
budgeten för konstinköp används inte, minskade personalkostnader 
avseende bland annat vakant tjänst och sjukskrivning, ytterligare 
intäkt för utlåning av nämndsekreterare samt minskade kostnader på 
kulturskolan är de åtgärder som tillkommit efter redovisningen av 
tertialrapporten. 

Totalt har åtgärder för 840 t kr arbetats fram. 

Coronapandemin, som pågått i två år, har påverkat fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter även första kvartalet 2022. 
Restriktioner för att minska smittspridningen gällde fram till och 
med 2022-02-08. Restriktionerna innebar att antalet besökare på 
Ekbacksbadet begränsades och att hallar och anläggningar hade tak 
för maximalt antal som fick vistas i lokalerna.  Allmänna 
sammankomster fick samla maximalt 50 personer inomhus 
alternativt att så kallat vaccinbevis användes. Det gjorde att 
uthyrning av samlingslokaler, biograf och medborgarhuset i princip 
låg helt nere samt att privatpersoner inte kunde hyra lokal. 

Elpriserna är höga och påverkar utfallet negativt för Ekbacksbadet 
och hallar/anläggningar. 

Prognosen bygger på antagandet att verksamhet i form av uthyrning 
av hallar och lokaler kan återupptas i normal omfattning från och 
med sen vår samt att badet kan bedriva ”normal” verksamhet från 
och med mars. I prognosen antas att elpriserna ligger på den höga 
nivå de gjort sedan november 2021 och att 
uppvärmningskostnaderna är lika med förra årets. Vidare bygger 
prognosen på antagandet att statlig ersättning för 
sjukskrivningskostnader utbetalas under perioden januari till mars.  
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För att minska kostnaderna är förvaltningen restriktiv med 
korttidsvikarier. Arrangemang som inte kan genomföras minskar på 
utgifterna, till exempel kunde inte "knutsdansen" genomföras. På 
nämndens plussida finns också statlig ersättning för 
sjuklönekostnader. 

Den pågående coronapandemin gör det osäkert hur verksamhet kan 
bedrivas under året. Det är oroligt i Europa/världen och om och i så 
fall hur det kommer påverka fritids- och kulturnämndens 
verksamheter är inte möjligt att veta. 

Priset på el kan variera under året och vilken kostnad det blir för 
2022 är osäkert.  Uppvärmningskostnader beror bland annat på 
väder och vind och kan bli både högre och lägre beroende på 
utetemperaturen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Kommunstyrelsen 
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§ 31 FKN 39/2022-042 

Ekonomisk redovisning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschef samt ekonom redovisar prognosen per 31 maj. 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
  



  
PROTOKOLL 12 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 FKN 36/2022-800 

Hällarnas camping 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade om vad som hänt sedan uppdraget 
kom 2019. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 FKN 55/2022-020 

Attraktiv arbetsgivare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

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. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 34 FKN 62/2022-800 

Tillfällig prioriteringsordning i hallar och anläggningar 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Anta den tillfälliga prioriteringsordningen. 
2. Den ordinarie träder i kraft igen när Sturehallen åter går att 

nyttja. 

Sammanfattning 

På grund av skadegörelse är två våningar i Sturehallen avstängd för 
all verksamhet. För att så mycket aktivitet som möjligt ska kunna 
bedrivas behöver prioriteringsordningen vid bokning tillfälligt 
ändras. När Sturehallen går att nyttja igen träder den ordinarie 
prioriteringsordningen in igen automatisk.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Kommunfastigheter i Arboga 
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Sammanträdesdatum  

2022-06-14  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 35 FKN 61/2022-002 

Delegationer gjorda av förvaltningschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Åtgärd/Handling 
Handling 
ankomstdatum 

 Ärendenummer 

 Delegation på 
tillförordnad 
förvaltningschef 
Maria Jonsson 2022-
06-08 - 2022-06-12 

2022-05-31   FKN 61/2022 

 Förordnande av 
förvaltningschef 
2022-06-20 - 2022-06-
26 Maria Jonsson 

 2022-05-31   FKN 61/2022 

 Delegation på 
tillförordnad 
förvaltningschef 
Måns von Stedingk 
20220711-220220724 

 2022-05-31   FKN 61/2022 

 Delegation på 
tillförordnad 
förvaltningschef 
Ingeborg Söderwall 
20220817-20220821 

 2022-05-31   FKN 61/2022 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 36 FKN 18/2022-800 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Meddelanden redovisades. 

Handling Ärende 

Åtgärd/Handling Ärendenummer 

KF 2022-04-21 § 36 Kompletteringsbudget 2022, 
Arboga kommun 

FKN 18/2022 

KSAU 2022-05-03 § 48 Ansökan om medel ur 
Samfond 2 för skolavslutning 

FKN 18/2022 

KS 2022-05-17 § 87 Tomträttsupplåtelse för 
Hällarnas camping, del av Ås 3:1 

FKN 36/2022 

KS 2022-05-17 § 97 Överföring av ansvar för 
badvärdar vid utomhusbad 

FKN 59/2022 

KS 2022-05-17 § 88 Riktlinjer för tillfällig 
lokaluthyrning 

FKN 80/2021 

KS 2022-05-17 § 91 Tertialuppföljning för Arboga 
kommun 2022 

FKN 57/2022 

KS 2022-03-29 § 69 Uppdrag att utreda framtida 
omfattning och uppdrag för fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter 

FKN 56/2022 

KS 2022-03-29 § 74 Uppdrag till fritids- och 
kulturnämnden att ta fram politiskt program för 
fritids- och kulturområdet i Arboga 

FKN 60/2022 
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__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


