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§ 155 KS 105/2022-001 

Redovisning av uppdrag att utreda framtida omfattning 
och uppdrag för fritids- och kulturförvaltningens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med 

skolchef, fritids- och kulturchef och övriga berörda fortsätta 

utreda med inriktningen mot att bilda en ny förvaltning eller 

en stabil förvaltningsorganisation. 

2. Utredningsuppdraget ska regelbundet avrapporteras till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2022 att ge uppdraget till 

kommunstyrelseförvaltningen att utreda framtida omfattning och 

uppdrag för fritids- och kulturförvaltningen. 

Samtidigt gavs Förtroendemannarådet uppdraget att utreda fritids- 

och kulturnämndens framtida uppdrag och omfattning. 

Fritids- och kulturnämnden fick i uppdrag att i samverkan med 

föreningslivet ta fram ett politiskt program för fritids- och 

kulturområdet. 

Den här utredningen och analysen belyser fritids- och 

kulturförvaltningens uppdrag. 

Fritids- och kulturfrågorna är strategiskt viktiga för en kommun. Det 

skapar en samhörighet och en känsla för orten. Fritids- och 

kulturutbudet berör alla invånare. 

Arboga har ett bra geografiskt läge mitt i et tillväxtregion med bra 

utbyggda kommunikationsmöjligheter. Arboga har också en fin 

historia från medeltiden fram till idag. Det finns också en antal 

viktiga fritids- och kulturarenor som präglar orten. 

Utredningen pekar på att det finns en tydlig styrning av kommunens 

verksamheter och fritids- och kulturverksamheterna håller också en 
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bra kvalitet och är kostnadseffektiva i jämförelse med andra 

kommuner. 

En bild som framträder är att fritids- och kulturförvaltningen är 

sårbar i sin litenhet. Inte bara för att leva upp till stödet gentemot 

nämnden utan kanske framför allt i möjligheter att arbeta med 

utveckling och stärka samarbetet med andra viktiga aktörer. 

Utredningen sammanfattar några erfarenheter från Sveriges 

Kommuner och Regioner och några jämförbara kommuner. 

I utredningen presenteras fyra scenarier för tänkbara inriktningar för 

Arboga kommun. Två av dessa lyfts fram som mer realistiska och 

effektiva och som harmonierar med de behov som kommunen har de 

närmaste åren. 

Vilket alternativ som förordas är beroende på vilka beslut som fattas 

om nämndstruktur inför den nya mandatperioden. 

Ett alternativ bygger på att fritids- och kulturnämnden och 

förvaltningen avvecklas och en ny logik skapas där 

kommunstyrelsen får ett tydligare ansvar. 

I det alternativet organiseras Ekbacksbadet under AKTAB:s ansvar. 

Kulturskolan och fritidsgården organiseras under barn- och 

utbildningsförvaltningens ansvar och biblioteket och föreningsstöd 

under kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens 

ansvar. 

Ett annat alternativ bygger på att fritids- och kulturnämnden finns 

kvar men där verksamheterna organiseras som ett eget 

verksamhetsområde inom nuvarande barn- och 

utbildningsförvaltningen. Alltså en förvaltning som arbetar med två 

nämnder. 

Mot bakgrund av den politiska inriktningen att fritids- och 

kulturnämnden bör finnas kvar förordar 

kommunstyrelseförvaltningen det alternativ som bygger på att 

fritids- och kulturförvaltningens verksamheter organiseras 

tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i en ny 

förvaltning.  
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Kommundirektören bör få i uppdrag att tillsammans med skolchef, 

fritids- och kulturchef och övriga berörda fortsätta utreda med 

inriktningen mot att bilda en ny förvaltning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med 

skolchef, fritids- och kulturchef och övriga berörda fortsätta 

utreda med inriktningen mot att bilda en ny förvaltning eller 

en stabil förvaltningsorganisation. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar att utredningsuppdraget regelbundet 

ska avrapporteras till kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Akten 


