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

Fritids- och kulturförvaltningens kansli 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–10 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Mikael Söderlund 
  

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

2022-01-18 Organ Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2022-01-20 Anslaget tas ned 2022-02-11 
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protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
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Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Mikael Söderlund (M), Ove Janse 

(S) 
 
  

Övriga Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- 
och kulturchef, Anne Rytzler ekonom 
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§ 1  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Mikael Söderlund utses att justera med Ove Janse som 
ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (13) 
Sammanträdesdatum  

2022-01-18  
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§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut.  

1. Föredragningslistan fastställs med tillägget om hantering av 
nämndsammanträden med anledning av coronaviruset  
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§ 3 FKN 13/2022-800 

Information från förvaltningen samt sjukstatistik  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisade enligt bilaga information från 
förvaltningen, coronaläget, hällarna, teknikbacken samt sjukstatistik.  
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§ 4 FKN 94/2021-042 

Verksamhetsberättelse Fritids- och kulturnämnden 
2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner 
verksamhetsberättelsen 2021 

2. Verksamhetsberättelsen 2021 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2021 redovisas. 

Verksamhetsberättelsen för år 2021 är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som bedrivits under året, en beskrivning av hur 
förvaltningen lyckas uppnå de av fritids- och kulturnämndens satta 
mål samt en beskrivning av viktiga framtidsfrågor och 
förvaltningens verksamhet för år 2022 
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§ 5 FKN 98/2020-006 

Internkontrollrapport 2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta  

1. Internkontrollredovisning för år 2021 antas. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern 
kontroll enligt internkontrollplan 2021 som antagits av fritids- och 
kulturnämnden. 

Följande rutiner har kontrollerats: 

Ekonomi 

 Inköp 
 Bankbesök med dagskassor 

Administration 

 Offentlighetsprincipen posthantering och registrering 
 Delegering 
 Registerförteckning enligt GDPR 
 Lokalbokning 
 Kontinuitetshantering, upprätthålla prioriterade verksamheter 

i kommunen 
 Barnkonvention 

Verksamhetsspecifikt 

 Skötselavtal 
 Hot och våld 
 Säkerhetsrutiner för olycksfall och brandskydd 

Den interna kontrollplanen för år 2021 har följts, samtliga kontroller 
har åter rapporterats och inga större avvikelser har konstaterats. 

Delegering, registerförteckning och skötselavtal är områden som 
utvecklingsarbete kommer ske inom under 2022.  
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§ 6 FKN 95/2021-020 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete för år 
2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2008:5). 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 
undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 
minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 
åtgärder får effekt. För att detta ska göras på ett effektivt sätt ställer 
föreskriften också krav på: 

 att arbetsmiljöarbetet drivs i samverkan med 
arbetstagare/skyddsombud 

 att det finns kunskaper för arbetsmiljöarbetet 
 att det är tydligt vem som ska göra vad 
 att det finns rutiner, det vill säga i förväg bestämda 

tillvägagångssätt som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 

  

Sammantaget visar uppföljningen att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utförs enligt gällande direktiv inom fritids- och 
kulturförvaltningen   
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§ 7 FKN 96/2021-041 

Kompletteringsbudget 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås att besluta 

1. Begära att för oavslutade investeringsprojekt under 2021 få 
överföra 1 230 t kr till investeringsbudget 2022. 

Sammanfattning 

Av Fritids- och kulturnämndens planerade investeringar för 2021 har 
investeringar motsvarande 1 230 tkr inte kunnat slutföras. 

Ett omfattande arbete har gjorts för att inventera behov av ljud och 
bild. Arbetet har fördröjts med anledning av att extern part behövt 
involveras samt att enheterna påverkats av pandemin. 

Upphandlingsenheten har hög arbetsbelastning vilket inneburit att 
det dröjt innan upphandlingen av konstnärlig utsmyckning kom 
igång.   

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 8 FKN 14/2022-101 

Återrapportering av verkställigheten av KF beslut 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Återrapporteringen av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns. 

2.  Rapporten skickas till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
under föregående år eller tidigare och som ännu inte avrapporteras. 

Fritids- och kulturförvaltningen har sju uppdrag som återstår: 

 Medborgarförslag- Bygga en skatepark 

KF 2021-03-11 § 3 Dnr: KS 78/2021-101 

 Motion om att bygga multisportarenor i Arboga, Götlunda 
och Medåker 

KF 2021-03-11 § 32 Dnr: KS 143/2021-101 

 Medborgarförslag om att skapa en teknikbana och nybörjarled 
för mountainbike i Jäderskogen 

KF 2021-04-15 § 36 Dnr: KS 153/2021-101 

 Anmälan av medborgarförslag om en skatepark i Arboga 

KF 2021-08-26 §84 Dnr: KS 344/2021-101 

KF 2021-08-26 § 83 Dnr: KS 343/2021-101 

KF 2021-08-26 § 82 Dnr: KS 329/2021-101 

 Medborgarförslag - Trixpark för alla kickbikes, cyklar och 
rullskridskor 
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KF 2021-10-14 § 99 Dnr: KS 364/2021-101 

 Medborgarförslag - Motionstrappa invid Teknikbacken i 
Arboga 

KF 2021-11-25 § 121 Dnr: 434/2021-101 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 9 FKN 97/2021-800 

Redovisning av ungdomsarbete 2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Som en effektiviseringsåtgärd inför 2020 beslutade Fritids- och 
kulturnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
att ersätta ungdomscoacherna i kommunen med ett förändrat 
arbetssätt. En styrgrupp med representanter från berörda 
förvaltningar och säkerhetssamordnare tillsattes. Styrgruppen fogar 
över en budget som består av kvarstående medel efter att 
effektiviseringsåtgärderna genomförts.  

En sammanfattning över årets aktiviteter och resultat har tagits fram. 

På grund av Coronapandemin har inga samlingsaktiviteter kunnat 
genomföras riktade till ungdomar. Under sommarlovet och jullovet 
kunde gratis bad på Ekbacksbadet erbjudas i styrgruppens regi.  
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§ 10 FKN 23/2022-006 

Styrelse- och nämndsammanträden med anledning av 
covid-19 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslutar. 

1. Så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
distansarbete gäller så ska med anledning av coronaviruset, 
covid-19 digitala sammanträden med samtliga ledamöter och 
ersättare. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 september 2021 att fysiska 
sammanträden kan genomföras med kommunstyrelsens samtliga 
ledamöter och ersättare. Sammanträden ska ske i lokal där det går 
följa begränsningsförordningens regler om att hålla avstånd. Övriga 
nämnder föreslås tillämpa samma hantering.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan den 23 december 2021 
att alla som kan ska arbeta hemifrån om verksamheten så tillåter och 
har även infört begränsningar för antal deltagare vid olika typer av 
sammankomster. Kommunledningsgruppen har beslutat om att 
återinföra rutiner för distansarbete och möten. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att tidigare beslut om 
att förorda digitala begränsa antalet närvarande vid fysiska 
sammanträden med anledning av coronaviruset återigen införs.  


